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Inleveren kopij graag vóór 24 november 2016 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord  

RECTIFICATIE: 

In de nieuwsbrief van september is helaas de verkeerde versie (die nog niet gecorrigeerd was) naar 

de mailinglist en naar de drukkerij gestuurd. De volgende wijzigingen zijn daarom toen niet in de 

nieuwsbrief opgenomen: Bij voorzitter stond eerst mobiel nummer en dan de naam van de 

voorzitter, is nu gecorrigeerd. In het artikel van het kampioenschap van de tafeltennis stond het 

jaartal 20015, is nu gecorrigeerd naar 2015 en in hetzelfde artikel stond de plaatsnaam Kerrade, 

moest natuurlijk Kerkrade zijn. Mijn excuses.  

De vakantie is helaas weer voorbij, we kunnen nog even van de nazomer genieten. Voor je het weet 

staan de donkere maanden al weer voor de deur met alle gezellige activiteiten. In deze nieuwsbrief 

nemen we alvast een kijkje wat er nog te beleven valt. Er is een prachtige expositie van de fotoclub, 

nieuws van de senioren, er kan gelachen worden met toneel en de Spoorbuule. 

Verder wens ik jullie namens de redactie veel leesplezier.  

Jolanda Zegers
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Oktober 2016 
 
02 Country 
03 Bridge / Biljart 
04 Veolia Bus / Tafeltennis 
05 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
06 Biljart 
07 Toneeluitvoering Cabaret van alles get ( vervalt) 
08 Toneeluitvoering Cabaret van alles get 
09 Country 
10 Bridge/ Biljart 
11 Tafeltennis 

November 2016 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
03 Biljart 
04 Whisky proeverij 
05 Computer/ Feestavond LTM ‘72 
06 Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Tafeltennis 
09 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 

12 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel                                         10 Biljart/ Foto Reflex 
13 Biljart/ Foto Reflex                                                                     11 Foto Reflex ( opening Expo) 
14 Toneeluitvoering Cabaret van alles get                                  12 Foto Reflex 
15 Toneeluitvoering Cabaret van alles get                                  13 Foto Reflex 
16 Country                                                                                        14 Bridge/ Biljart 
17 Bridge/ Biljart                                                                              15 Tafeltennis 
18 Tafeltennis                                                                                   16 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
19 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel                                          17 Biljart 
20 Biljart                                                                                             19 Country CD avond 
22 Spoorbuule                                                                                   21 Bridge/ Biljart 
23 Country                                                                                         22 Tafeltennis 
24 Bridge/ Biljart                                                                              23 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 
25 Tafeltennis                                                                                   24 Biljart/ Foto Reflex 
26 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel                                          26 Sinterklaas/ Prins uitroepen SSOVH 
27 Biljart/ Zelfverdediging/ Toneel                                                27 Country 
29 Vrijwilligersavond SSOVH                                                           28 Bridge/ Biljart 
30 Country                                                                                          29 Veolia OC/ Tafeltennis 
31 Bridge/ Biljart                                                                                30 Senioren/ Zelfverdediging/ Toneel 

 

 

 Memo van de Ledenadministratie 

De SSOVH ledendatabase wordt op maandelijkse basis bijgewerkt, dat 
doen wij natuurlijk om onder andere up-to-date te blijven 
aangaande de ledenstand. 
 
Maar behalve de ledenmutaties worden er ook elke maand de  
veranderingen van huis- en/of mailadres alsmede telefoonnummers 
bijgewerkt. 
Maar zonder jullie hulp kan ik daarbij natuurlijk niet! 
 
Dus mocht je (onlangs) verhuisd zijn, of een ander mailadres of 
telefoonnummer genomen hebben, dan vragen we je om dat door te 
geven aan de SSOVH ledenadministratie. 
 
Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
Haghenstraat 4-E 
6461 VT KERKRADE 
ledenadministratie@ssovh.nl 
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Nieuws van de Senioren.  

Na een lange hete zomer zijn wij op woensdag 31 augustus weer gestart met onze 

inloopmiddagen. Trouwens de zomer was in september ook nog niet voorbij, maar ondanks de 

temperaturen zijn de woensdagmiddagen goed bezocht. In september was er een Orchidee (55 

jaar) en een Gouden (50 jaar) huwelijk. En ook veel jarigen, zij worden natuurlijk allemaal 

toegezongen en we hebben ons de traktaties goed laten smaken.  

Dinsdag 27 september zijn we met 16 

senioren op bezoek geweest bij de 

Oliemolen, gelegen aan de Oliemolenstraat 

32, hoek Groene Boord in de mooie groene 

omgeving bij het Aambos. Dhr en mw 

Reesink hebben 18 jaar geleden de  

Oliemolen in vervallen toestand 

overgenomen.

 
Het molengedeelte is al honderden jaren 

oud. Met een kleine toevoer van water uit 

de hogere gelegen vijver draait het grote 

schoepenrad rond. Via een horizontale as 

naar binnen, op de zolder zijn veel 

tandwielen, verbindingsriemen en 

vulbakken die uiteindelijk het graan 

vermalen, veelal voor eigen gebakken 

brood en vlaai. De molen bedrijfsklaar 

maken en houden vergt ontzettend veel 

werk. Daarnaast kun je goed vertoeven in 

de Bed & Breakfast suites die helemaal 

zelf zijn ingericht en verhuurd zijn voor het 

grootste gedeelte van het jaar. Er is verder 

nog veel werk verricht aan de 

stoffenwinkel en het atelier voor 

stofbewerking.  

De eigen gebakken vlaai, de koffie en 

daarna de rondleiding is ons goed bevallen. 

Een heel oud stuk Heerlen, de meesten 

waren er nog nooit geweest.  

 

 

 

 

 

 

                               Expositie Fotoclub REFLEX  88.  

De leden van Reflex 88 nodigen u bij deze uit voor een bezoek aan hun expositie van hun 

fotowerk.  

De opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur. Deze zal verricht worden door dhr. Jo 

Paffen, voorzitter van de SSOVH. Tevens is er, tijdens alle dagen, onze digitale multimediale 

foto-show van Jan Crutsen op een 2 meter breed scherm.  

 De entree is vrij, dus kom even langs om dit met eigen ogen te aanschouwen.  

Wij verheugen ons op uw bezoek.  
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 De exposerende fotografen zijn:  

 Karin Bonnie         Serena Cloodt  

Hein Bonnie          Guy Hoenen  

Jan Crutsen            Hans Lammeriks  

Jo Steins                 Roy Steins  

Toon Schmeets      Charlie Mulders  

 De Expositie wordt uiteraard gehouden in: De Spuiklep. Wie dat wil kan ook nog even 

blijven hangen aan de gezellige bar en eventueel een praatje maken met een van de 

fotografen.  

Zie ook onze website www.fotoclubreflex.nl     

 De openingstijden zijn:   

Vrijdag     11 november     20.00-22.00 uur (opening)  

Zaterdag   12 november     11.00-17.00 uur.  

Zondag     13 november     11.00-17.00 uur.  

___________________________________________________________________________ 
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NAJAARSLEDENVERGADERING SSOVH 2016 

 

 

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

 

 

zondag 20 november 2016, om 10.30 uur in de Spuiklep 

 

  

 

De agenda is als volgt samengesteld: 

 

1. Opening 
2. Terugblik op het verenigingsjaar 2016 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken 
5. Notulen van de vorige vergadering d.d. 22 november 2015  
6. Financieel verslag tot en met oktober 2016 
7. Contributie 2017 
8. Verhoging consumptie prijs 
9. Ledenstand SSOVH  
10. Stedenmeerkamp 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVH 
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“KABBERET VAN ALLES GET” 

   Presenteert: 

     “KOP NOCH STAART”  
 Een avondvullend programma vol met  

 sketches, liedjes, kolder en plezier. 

 

 

 

Vrijdag 14 oktober  

Zaterdag 15 oktober 

 

Locatie: “Spuiklep”. Parallelweg Heerlen 

    Entree 4 euro 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur 

Kaarten verkrijgbaar in de “Spuiklep”  

Of te reserveren bij Francine van Tuijl, tel. 06-19963410 

 


