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November 2015 
 
02 Bridge , Biljart , verg. Bestuur / Beheercomm. 
03 Veolia , Tafeltennis 
04 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
05 Biljart , Foto Reflex 
06 Toneel uitvoering 
07 Computer , Country , Toneel Uitvoering 
09 Bridge , Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
12 Biljart 
13 Toneel uitvoering 
14 Country 
16 Bridge , Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
19 Senioren verg. , Biljart 
21 Country CD Avond 
23 Bridge , Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
26 Biljart , Foto Reflex 
28 Sinterklaas ,Country , Proclamatie Spoorbuule 
30 Bridge , Biljart 
 

December 2015 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren , Zelfverdediging 
03 Biljart 
05 Computer , Country 
07 Veolia OC , Bridge , Biljart 
08 Tafeltennis  
09 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
10 Biljart 
12 Country , CD Avond 
14 Bridge , Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Kerstviering Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
17 Biljart , Foto Reflex 
18 Zonnebloem Kerstviering , Kerst kienen LTM ‘72 
19 Biljart Kersttoernooi , GEEN COUNTRY 
21 Bridge , Biljart 
22 Tafeltennis 
23 GEEN SENIOREN , Zelfverdediging , Toneel 
24 GESLOTEN 
25 GESLOTEN 
26 GESLOTEN 
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28 Bridge , Biljart 
29 Tafeltennis 
30 GEEN SENIOREN , Zelfverdediging , Toneel 
31 GESLOTEN 

 
 

2 januari 2016  Nieuwjaars Receptie SSOVH 
 

 

 

Inleveren kopij graag vóór 18 november 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. 

Verder wens ik namens de redactie iedereen veel leesplezier toe met deze digitale nieuwsbrief. 

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein 

 

 

In Memoriam 
Op dinsdag 8 september is ons actief lid 

Jacqueline Prevos-Paters 

               Overleden  

Jacqueline was lid van de sectie Fitness 

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie 

Veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 
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NAJAARSLEDENVERGADERING SSOVH 2015 

 

Namens het Bestuur nodig ik u van harte uit voor de Najaarsledenvergadering op: 

zondag 22 november 2015, om 10.30 uur in de Spuiklep 

De agenda is als volgt samengesteld: 

Opening 

1. Terugblik op het verenigingsjaar 2015 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de vorige vergadering d.d. 09 november 2014  
5. Financieel verslag tot en met oktober 2015 
6. Contributie 2016 
7. Ledenstand SSOVH  
8. Stedenmeerkamp 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Met vriendelijke groet, Jo Paffen 

Voorzitter SSOVH

 

 

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 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl


 

Najaarsbeurt  rondom  de Spuiklep. 

Op zaterdag 26 september 2015 was het weer zover de heg moest geschoren, het onkruid 

gewied en andere voorkomende werkzaamheden. Om 09.00 uur waren de mensen met de 

groene vingers en gewone vingers in de Spuiklep aanwezig. En zoals het een goed 

spoormens betaamt begin je met koffie. Na deze genuttigd te hebben ging ieder met zijn 

stuk gereedschap aan de slag. De elektrische heggenscharen, de bosmaaier, de grasmachine 

alles begon lawaai te maken. Het was mooi om te zien hoe alles in zijn werk ging. Iedereen 

kweet zich van zijn of haar taak. Ook aan de veiligheid was gedacht, zeker voor het afvoeren 

van het tuinafval, hier hadden wij een gele kruiwagen voor. Zodat er niemand onder de 

sjoepkar kwam. Om 10.15 was het tijd om te pauzeren en dit hebben wij gedaan onder het 

genot van koffie en een stuk vla. Tot 11.45 zijn wij door gegaan, toen was de omgeving 

rondom de Spuiklep weer zoals wij hem graag zien. Afsluitend hebben wij nog wat nagepraat 

en dit gebeurde onder het genot van koffie en broodjes. 

Namens het hoofdbestuur willen wij iedereen bedanken, die voor dit resultaat gezorgd 

heeft. 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVH  

 

De wandeling van zondag 6 september van SOS’96 

Op 6 september maakten we de buitenlandse wandeling die eigenlijk op 5 juli j.l. gepland was. 
Op 5 juli was de wandeling uitgesteld i.v.m. de extreem hoge temperatuur die toen heerste, over 30 
graden. Nu was de temperatuur het tegenovergestelde, 14 graden en regenachtig.  
We vertrokken vanuit Herzogenrath met 20 wandelaars met de trein van 08.28 uur richting 
Wuppertal. Om 10.00 uur waren we in Wuppertal. Het station daar is momenteel een grote 
bouwput. Als ons Maankwartier allang gereed en in gebruik is, zijn ze in Wuppertal nog aan het 
bouwen. In Wuppertal gingen we met de bus de stad uit via een lange en kronkelende weg naar 
boven. Een halteplaats verder dan de vorige keer is onze eerste pauzeplaats. In een gemutliche stube 
genoten wij van kaffee und kuchen.  
De start van de wandeling was een voormalig spoortracé, nu heet het de Samba route. Over een 
geplaveide weg, die langzaam naar beneden ging, liepen we tussen de bomen. Geregeld kwamen er 



fietsers en andere wandelaars voorbij. Halverwege de route was de tweede pauzeplaats. Ditmaal een 
voormalig stationsgebouw. Hier konden we opwarmen, want de kachel brandde hier lekker. 
Toen onze krachten weer op peil waren gingen we weer op pad. Het ging nog steeds glooiend naar 
beneden. We kwamen langs de Tiergarten, waar we zelfs een tijger zagen. Kort daarna waren we 
weer in de bebouwde kom. Nu verder op pad naar de halte Westend van de Schwebebahn.  
Het is een aparte ervaring om 20 meter boven de rivier de Wupper voort te bewegen over een 
afstand van ongeveer 15 kilometer. Destijds nog geopend door de laatste Duitse Keizer, die later zijn 
laatste levensjaren in het Nederlandse Doorn verbracht.  
Tegen 18.00 uur weer richting Herzogenrath gereisd. Met een paar minuutjes vertraging kwamen 
hier tegen 19.40 uur aan. Weer een mooie wandeldag gehad, met dank aan de voorlopers. 
 
Harrie Beelen 
José Ernste 

 
Nieuws van de Senioren 
0pening van het nieuwe seizoen op 2 september 2015. Iedereen was blij om elkaar weer te zien! De 
aanwezige 34 personen werden getrakteerd op koffie/ thee en vlaai. Daarna kon ieder aan zijn eigen 
activiteit deelnemen. Uiteraard werd er als vanouds genoten.  
De volgende activiteit was een uitstapje op 24 september 2015. Vanaf de Spuiklep vertrokken we 
met 16 personen richting Vaals. Daar aangekomen bij het Drielandenpunt bij het parkeren van de 
auto’s lag May Bovens plotseling op de knieën alsof hij de grond wilde kussen. Beste lezers, jullie 
moeten weten dat het ooit een Vierlandenpunt was met het gebied van Moresnet-Kelmisen e.a. 
erbij. Wij dachten dat May heeft voorouders uit dit gebied. Maar het was iets heel anders, hij was 
uitgegleden over een grote paddenstoel. Na dit voorval gingen we voor een dwaaltocht richting het 
Labyrint. Voorbij de ingang splitste de groep zich al snel. Dan naar links, weer een splitsing weer van 
drie paden en steeds aan beide kanten hoge heggen. Ook waren er doorgangen met verraderlijke 
waterpartijen die van onder naar boven spoten en dan weer wachten tot het stopte en dan snel 
erover. Maar wie was weer het wachten moe dus dacht ook snel erdoor jammer Riny van den Hurk 
werd kletsnat. Na een geploeter van een uur vonden wij de uitgang. Op naar het terrasje waar we in 
een heerlijk zonnetje genoten van koffie en vlaai en Merci van Riet Bovens met het gebruik van twee 
stoelen kon Riny drogen. Maar na het tellen van de koppen misten wij er Leo van de Eijnden en 
Gerrit Eikens waren er niet. Na drie kwartier kwamen ze eraan nadat verschillende ook al op zoek 
waren gegaan naar het tweetal, zelfs het personeel wilde gaan zoeken. Ze zijn iedere keer dicht bij de 
uitgang geweest en gingen dan weer de verkeerde kant op. Na dit avontuur zijn verschillende van de 
groep gaan eten bij de Bokkerijder, de meeste namen een grote Duitse schnitzel, Belgische frieten en 
Hollandse sla, je bent tenslotte op het drielandenpunt! De vis voor Paula en Paul moest eerst nog 
gevangen worden, iedereen was tevreden en wederom een geslaagd uitstapje van de Senioren! 
 
Harrie Beelen Riny van den Hurk 

 



 
 
                                                           

SINTERKLAAS KOMT  
            WEER  
NAAR DE SPUIKLEP                      

 

Zaterdag 28 November 2015 bezoekt Sinterklaas met de Zwarte Pieten weer de Spuiklep 

om de kinderen tot en met 7 jaar te verrassen. Van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur zal 

Sinterklaas in de Spuiklep aanwezig zijn. Sinterklaas wil samen met de Zwarte Pieten op 

tijd de cadeautjes gaan kopen, maar dan moet hij wel weten hoeveel kinderen hij die middag 

mag verwachten, 

Daarom is het van belang dat de ouders van tevoren hun kind(eren) even aanmelden.* 

Dit kan tot en met zaterdag 07 november 2015 door de onderstaande strook in te leveren bij: 

                                                                                              
*Jos van Avermaete : 

In Postvak 3 station Heerlen of Sturen naar 

Magnoliastraat 10, 6413 JA Heerlen of 

Telefonisch aanmelden: tel. 045-5220862 of een 

email naar avermaete@home.nl                                   

 

Ondergetekende,-------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

Meldt zijn kind(eren) aan voor het SSOVH Sinterklaasfeest van 28 november a.s. 

Naam kind(eren):--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     leeftijd  jaar  jongen/meisje                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

     leeftijd jaar  jongen/meisje                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Handtekening: 

Inleveren tot en met zaterdag 07 november a.s. Na 07 november kunnen er geen 

formulieren meer ingeleverd worden. We gaan ervan uit dat bij aanmelding, u 

ook aanwezig bent. * alleen voor SSOVH leden.  
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