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September 2018 

 

01 Computer 

02 Country 

03 Bridge/ Biljart 

04 Tafeltennis 

05 Senioren 

06 Biljart 

09 Country 

10 Bridge/ Biljart 

11 Tafeltennis 

12 Senioren 

13 Biljart/ Foto Reflex 

14 VVMC vergadering 

16 Country 

17 Bridge/ Biljart 

18 Tafeltennis 

19 Senioren 

20 Biljart 

23 Country 

24 Bridge/ Biljart 

25 Tafeltennis 

26 Senioren 

27 Biljart/ Foto Reflex 

30 Country 

 

 

Oktober 2018 

01  Bridge/ Biljart  

02 Tafeltennis 

03 Senioren  

04 Biljart 

06 Feestavond Ger Heuts (40 jaar NS) 

07 Country 

08 Bridge/ Biljart 

09 Tafeltennis 

10 Senioren 

11 Biljart/ Foto Reflex 

14 Country 

15 Bridge/ Biljart 

16 Tafeltennis 

17 Senioren 

18 Biljart 

21 Country 

22 Bridge/ Biljart 

23 Tafeltennis 

24 Senioren 

25 Biljart/ Foto Reflex 

26 Feestavond RvZL 

28 Country 

29 Bridge/ Biljart 

30 Tafeltennis 

31 Senioren 

 
 

 

 

mailto:voorzitter@ssovh.nl
mailto:secretaris@ssovh.nl
mailto:penningmeester@ssovh.nl
mailto:ledenadministratie@ssovh.nl


                                                                                                                                                                                         

www.ssovh.nl 

Inleveren kopij graag vóór 4 oktober 2018 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

De vakantie is voor de meeste mensen helaas weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen het weer h elemaal 

fantastisch gehad en is iedereen gezond weer terug met mooie herinneringen. Voor het weer hoefde je dit jaar 

niet ver weg te gaan, hier was het mooi genoeg. LET OP: SPUIKLEP HEEFT EEN NIEUW TELEFOONNUMMER en is 

weer netjes opgeknapt.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier, 

J. Zegers 

 

 

   
 

              06-15 56 02 06 

Beste leden, sinds 19 juli 2018 heeft de Spuiklep 

een nieuw telefoonnummer. Noteren jullie het 

even???

Container onderhoud, 

Nog tijdens de sluiting van de Spuiklep van 21 juli t/m 11 augustus, kwam van George Steijns een briefje (e -mailtje) met het 
verzoek om hulptroepen op zaterdag 28 juli aan te treden. Zoals eerder eind april dit jaar een verzoek uitging om hulp bij 
het schoonmaken van de Spuiklep, ramen lappen, tuinwerk en rondom onkruid vrij maken enz. Zo was de bedoeling om de 
buiten staande container eens onderhanden te nemen. Veel dat in deze container is opgeslagen, is niet meer bruikbaar, of 
rijp voor een afvalcontainer. Maar ja….je kan wel een hulpverzoek uitzetten, maar het is wel komkommertijd, of te wel 

vakantie. En dan is het nog maar de vraag of je net die mensen bereikt die je graag ziet komen. Wel, dat viel achteraf bezien 
toch nog mee. Ruim 8 mensen brachten het op om in een snoei hete  periode een nog hetere container op te ruimen. Eerst 
werden de deuren geopend en kon de warmte een beetje ontsnappen. Genoten de noeste helpers eerst nog van een kopje 
koffie waarna men in volle zin aan de container begon. Wat een rommel kwam eruit. Ondenkbaar. Vooral nog oude spullen 
van het toneel. Dat ook wel weer emoties bracht. En dan trekt, totaal onverwacht, een donker wolkendek over Heerlen, en 
met name de Spuiklep. Waar even later dan ook Pluvius ons vond en een waterige last los liet waarbij we maar even in de 

Spuiklep gingen schuilen. Maar, zoals het vaak gaat met donderbuien, de zon komt erna weer vrolijk terug en werd het al 
snel broeierig. Na een anderhalf uur stevig doorwerken, onder soms stevig ‘gebrul’ als een echte karateka een oude plank 
werd vermorzeld en in stukken in de afvalcontainer verdween. Soms dachten we even dat we een verloren gewaande 
Rembrandt hadden gevonden, maar dat bleek dan een zeer verwaarloosd borduurwerk te zijn van een Melkmeisje van 
Vermeer. Dat uiteindelijk ook haar weg vond in de afvalcontainer. Zelfs een heuse rollator kwam nog uit de container te 

voorschijn. Een rollator! Wie zou het missen. We hebben hem nog maar even bewaard. Bij interesse, u mag hem gratis 
ophalen, en kom dan maar langs op een woensdagmiddag. Sneller dan gedacht werd alles weer onder het toezicht van 
niemand minder dan George de overgebleven spullen ingeruimd. We mogen trots zijn, er is weer meer ruimte gekomen. 
Bezweet, ietwat vies wordt er nog een foto gemaakt van het team dat even terugkwam op een zonnige zomerdag, met een 
korte maar hevige bui. We hebben ons er niet van laten weer houden, zo zijn vrijwilligers dan ook weer. Iedereen zeer 

bedankt, en vooral George die het voortouw nam. Frans Evers
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