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September 2015 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
03 Biljart 
05 Computer/ Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Veolia/ Tafeltennis 
09 Veolia OC + lunch/ Senioren/Zelfverdediging/ 
Toneel 
10 Biljart 
12 Country 
13 Rommelmarkt Spoorbuule 
14 Bridge/ Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
17 Biljart/ Foto Reflex 
19 Country 
21 Bridge/ Biljart 
22 Tafeltennis 
23 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
24 Biljart  

Oktober 2015 
 
01 Biljart/ Foto Reflex 
03 Computer/ Country 
05 Bridge/ Veolia OC + lunch/ Biljart  
06 Veolia/ Tafeltennis 
07 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
08 Biljart 
09 Whisky avond 
10 Country 
12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
15 Biljart/ Foto Reflex 
16 Voorlopersvegadering SOS 
17 Country CD avond 
19 Bridge/ Biljart 
20 Veolia/ Tafeltennis 
21 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
22 Biljart 
24 Country/ Vrijwilligersavond 
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26 Country 
28 Bridge/ Biljart 
29 Tafeltennis 
30 Veolia OC/ Senioren/ Zelfverdediging/ toneel 
 

26 Bridge/ Biljart 
27 Tafeltennis 
28 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
29 Biljart 
30 Country/ Feestavond LTM ‘72 

 
 

Voor de liefhebbers is er op vrijdag 9 oktober 2015 een SCOTCH WHISKY avond in de 

Spuiklep. 

Kosten voor deze avond € 25,00 

Inleveren kopij graag vóór 8 oktober 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 zijn nog steeds leden die geen voorkeur hebben doorgegeven 

of zij de nieuwsbrief per post of per mail willen ontvangen. Bij de ledenadministratie ontbreken nog  52 

mailadressen. Dat is ongeveer 10 procent van ons totaal ledenaantal. KOM OP MENSEN, HET IS TOCH VEEL TE 

JAMMER OM HET FRONTSEIN TE MISSEN!!!!  GEEF HET EMAIL ADRES DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE. 

Helaas moeten wij 2 leden missen, hebben de wandelaars weer wat kilometers erbij, hebben de senioren de 

zomerstop weer gehad, is er nieuws over het toneel en kan er whisky geproefd worden. Verder wens ik namens de 

redactie iedereen veel leesplezier toe met deze digitale nieuwsbrief. 

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein 

 

 

In Memoriam 
Op donderdag 20 augustus 2015 is ons steunlid 

Jan Blanke                 

Overleden  

Wij wensen mw Blanke-Blom en familie 

Veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

 

 

In Memoriam 
Op maandag 6 juli 2015 is actief lid 

Bert Sluijsmans 

Overleden 

Bert was lid van de sectie Fitness 

Wij wensen mw Sluijsmans, kinderen, 

kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken 

van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH

http://www.ssovh.nl/


Nog steeds géén Frontsein Nieuwsbrief ? 
 

 Als jij de Frontsein Nieuwsbrief nog steeds niet in je E-mailbox ontvangt dan beschikt SSOVH 

waarschijnlijk niet over het juiste mailadres van je. 

Of je hebt mogelijk geen opgave gedaan dat jij de Frontsein Nieuwsbrief het liefst per post 

wilt ontvangen. 

In het geval dat het bovenstaande op jou van toepassing is en je wilt de Frontsein 

Nieuwsbrief graag ontvangen; stuur dan een bericht naar: 

 

- SSOVH Ledenadministratie, Haghenstraat 4-E , 6461 VT  KERKRADE 
Of  

- Stuur een E-mail aan ledenadministratie@ssovh.nl 
 

Maak in elk geval kenbaar hoe dat jij de Frontsein Nieuwsbrief wilt ontvangen, zodat jij niet 

van SSOVH info verstoken blijft. 

 

Ook wanneer je een verhuizing aanstaande hebt of wanneer dat reeds gebeurd is, geef dan 

ook de SSOVH Ledenadministratie hiervan bericht!! 

 

Joep Buijsen 

SSOVH Ledenadministratie 

 

 

 

Berry: hoeveel letters zitten er in het alfabet? 

Piet: 26! 

Berry: Nee hoor,23 want de KLM is weggevlogen. 

 

Twee oenen zitten op een bankje, in hun handen hebben ze een touw. Zegt de ene oen tegen 

de andere oen: ik zoek het einde van het touw. Zegt de andere oen: dan kun je nog lang 

zoeken, want ik heb het afgeknipt. 
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De wandeling van zondag 2 augustus van SOS’96 

De start verliep wat stroef wegens de nieuwbouw van het Continium bij station Kerkrade. 
Wandelaars die met de auto kwamen zochten de wandelaars die met de trein gekomen waren, en 
andersom. Natuurlijk vonden wij elkaar en konden we op pad gaan.  
Het eerste gedeelte bracht ons door het centrum van Kerkrade, waar de kerkklok geen zin had om te 
stoppen met luiden, naar het Oranjeplein. Daar begint de Rolduckerstraat. Hier en daar staan in de 
stoep gemetselde verwijzingen naar Rolduc.  
In Rolduc zelf gingen wij het hoofdgebouw binnen en via een binnenplaats aan de andere kant weer 
naar buiten. We liepen langs de tuin en kwamen zo weer terug aan de voorkant. 
We lopen verder op een wandelpad langs de Euregioweg, en komen bij een kleine kapel, markant 
gelegen op een verder lege plek. Ooit stond deze kleine kapel op de plek waar nu de Euregioweg 
loopt. De wijk Rolduckerveld bestond toen ook nog niet. Via de bebouwde kom lopen we naar ons 
rustpunt, café Rolduc.  
Het tweede gedeelte begon door het Ehrensteinerveld richting station Chevremont. Het 
spoorviaduct overstekend, een stukje rechtdoor, en daar begon de afdaling van de “Montchevre”, 
met een prachtig uitzicht op Kasteel Ehrenstein. We staken verderop de grote weg over bij de 
zogenaamde “Bul”, de twee gaten van de spoortunnel. Evenwijdig met het spoor slingerde een pad 
door het bos richting station Kerkrade. Onder ons lag het vroegere zusterklooster “Stieft”, waar wij 
een mooi uitzicht op hadden. Bij het station aangekomen ging iedereen weer op huis aan. 
Voorlopers, weer bedankt voor deze mooie wandeling. 
 
Harrie Beelen 
José Ernste 

 
 
 
 
Nieuws van het Seniorenfront.  

  
Op woensdag 24 juni 2015 hebben wij de eerste helft van het jaar afgesloten, met een laatste 
inloopmiddag voor de zomervakantie. Ondanks de afwezigheid van een aantal vaste bezoekers 
waren er toch 32 senioren gekomen. Als bestuur hadden wij gezorgd voor 4 lekkere vlaaien en als 
verrassing wilde Ben van Wamel zijn verjaardag met ons vieren, met ook nog eens 3 vlaaien. Wat is 
er gesmuld die middag! Natuurlijk hebben we voor hem gezongen. Ook was er nog een verrassing uit 
het potje van de Reünie, voor iedereen die ons de afgelopen jaren geholpen hebben de Reünie te 
doen slagen! Als dank ontvingen ze een grote doos Merci Chocolade.  De rest van de middag waren 
er de gebruikelijke activiteiten, met een paar verhaaltjes, onder het sjoelen. Goed voor de 
lachspieren!!! Bij het vertrek wensten wij elkaar een mooie vakantietijd toe, tot woensdag 2 

september  
 
Harrie Beelen 

Riny van den Hurk.  
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UPDATE “KABBERET VAN ALLES GET” 
 
Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat.  
Over dik 2 maanden zijn we de decors alweer aan het opbouwen voor de najaarsvoorstellingen van 
2015. 
 
Het was dit jaar een hele toer om de zaak rond te krijgen, omdat we het moeten doen met zegge en 
schrijve 5 spelers.  
We hebben dus alle zeilen moeten bijzetten om het toch te laten slagen.  
Volgend jaar, als alles goed gaat, hebben we er weer 2 spelers bij.  
Maar we hebben ons niet laten kennen en weten zeker dat de grappigheid er niet onder heeft 
geleden. 
 
In februari kregen we wel even een domper te verwerken toen bij de penningmeester (Ik zei de gek) 
werd ingebroken, onder andere, de hele inhoud van de kas werd meegenomen. Samen met de 
Harley Davidson van mijn huis- en bedgenoot. Het drama was dus compleet.  
Gelukkig heeft de verzekering de schade vergoed. 
 
Omdat het programma van dit jaar een kwestie van kunst-en vliegwerk is geworden, hebben we het 
de toepasselijke titel “MET HANGEN EN WURGEN” gegeven. 
 
Zoals al eerder werd vermeld zullen de uitvoeringen plaatsvinden in de Spuiklep op 6 en 7 november 
en 13 en 14 november. De toegangsprijs blijft 4 euro. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
Kaarten zijn te koop bij de Spuiklep en te reserveren bij Francine van Tuijl. Tel. 06-19963410. 
Of bij een van de overige spelers. 
 
We hopen dus dat iedereen die ons intussen kent en hopelijk waardeert, maar ook een heleboel 
nieuwe gezichten onze uitvoeringen weer tot een feest zullen maken. 
 
Groetjes, Francine van Tuijl. 



 

De Evenementencommissie  organiseert weer een Whiskyproeverij. 

 

                   “The Art of Blending”(De kunst van samensmelting) 

 

Datum: 09 oktober

   

Aanvang 20.00 uur 

 

Locatie Spuiklep 

De avond wordt gepresenteerd door Frans Brouwer van  

 The Whisky Friend uit Sittard. Met als uitgangspunt 1 blend en 6 single malts 

 uit alle smaakregio’s. Zoals van onafhankelijke alsook van distillerij bottelaars. 

Ook komen verschillende vattypes aan bod. 

 

Bij iedere Whisky krijgt U een presentatie uit welke streek en 

hoe de Whisky wordt gedistilleerd. 

 

Heb je zin om mee te doen aan deze proeverij, dan kun je je 

aanmelden door € 25,00 over te maken op rekening NL77INGB 0001818063  t.n.v. J. van 

Kessel Aan de Put 23 Landgraaf Onder vermelding van Whisky proeverij. 

De inschrijving sluit op 01 oktober Reageer snel want er is plaats voor maar 30 personen. 

Voor een hapje wordt natuurlijk gezorgd. 

De 

Evenementencommissie. 

 


