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Oktober 2017 
 
01 Country 
02 Bridge/ Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren/ Zelfverdediging 
05 Biljart 
07 Carnaval 
09 Bridge/ Biljart  

November  2017 
 
01 Senioren/ Zelfverdediging 
02 Biljart 
05 Country 
06 Bridge/ Biljart  
07 Tafeltennis 
08 Senioren/ Zelfverdediging 
09 Biljart

10 Tafeltennis 
11 Senioren/ Zelfverdediging 
12  Biljart/ Foto Reflex 
15 Country  
16 Bridge/ Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren/ Zelfverdediging 
19 Biljart 
22 Country 
23 Bridge/ Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren/ Zelfverdediging 
26 Biljart/ Foto Reflex 
29 Country 
30 Bridge/ Biljart 
31 Tafeltennis 
 

12 Country 
13 Bridge/ Biljart 
14 Tafeltennis 
15 Senioren/ Zelfverdediging 
16 Biljart/ Foto Reflex 
18 Feestavond LTM 
19 Country 
20 Bridge/ Biljart 
21 Tafeltennis 
22 Senioren/ Zelfverdediging 
23 Biljart 
25 Sinterklaas/ Carnaval 
26 Country 
27 Bridge/ Biljart 
28 Tafeltennis 
29 Senioren/ Zelfverdediging 
30 Biljart/ Foto Reflex
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Inleveren kopij graag vóór 23 november 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

 

Voorwoord 

De BGV heeft een uitstapje gemaakt, er zijn mededelingen van huishoudelijke aard, toneel neemt 

afscheid, er komt hoog bezoek voor de allerkleinsten en de najaarsledenvergadering komt er aan.  

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers 

Beste SSOVH lid,          

 

Sinds enige tijd zijn zowel de dames- als ook de herentoiletten in de Spuiklep gerenoveerd. Deze 

renovatie heeft de SSOVH zelf moeten bekostigen daar dit binnen de huurovereenkomst valt. 

Natuurlijk zullen er altijd wel opmerkingen te plaatsen zijn naar aanleiding van een verbouwing van 

de sanitaire ruimtes, maar al met al ziet het er weer fris en keurig uit. 

Het is jammer dat lang niet iedereen beseft dat niet alleen de renovaties maar ook de reparaties en 

het verhelpen van storingen door SSOVH zelf bekostigd dienen te worden.  

Juist omdat wij recentelijk bericht ontvingen dat een urinoir niet goed door zou doorspoelen. 

Uiteraard is de firma die de verbouwing heeft uitgevoerd hierover benaderd en zij zijn dan ook direct 

gekomen om te bekijken wat het euvel zou kunnen zijn. 

Tot grote verbazing bleken twee urinoirs verstopt te zitten, een met (toilet)papier en een met een 

"baal tabak". 

Laten we met z'n allen afspreken om de gehele Spuiklep, waaronder ook de sanitaire ruimtes te 

gebruiken zoals verwacht mag worden. Uiteindelijk betalen wij als leden met z'n allen de kosten van 

reparaties en storingsherstel. 

 

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met iemand van de 

Beheercommissie of van het Bestuur. 

Bestuur SSOVH 

                                                              Voormelding: 

 Op vrijdag 01 december 2017 is de Najaarsledenvergadering SSOVH 

                             Aanvang 19.30 uur in de Spuiklep 
Noteer deze datum alvast. De agenda volgt. 
  
Namens het bestuur 
Jo Paffen 
Voorzitter SSOVH 

http://www.ssovh.nl/


                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

Met heel veel voorpret hebben de besturen van de SSOVH sectie Senioren en de BGV afdeling 
Heerlen, op mooie zomerse woensdagmiddagen in juli en augustus, nagedacht over het aanbieden 
van een zinvolle dagbesteding aan onze leden. Na heel veel inbreng, dat ook weer om evenzoveel 
redenen afviel, kwam dan toch een leuk tripje uit de hoge hoed. En ook al is het voor de beide 
verenigingen best spannend of het de leden ook gaat bevallen, ga je het toch communiceren. Die 
taak was goed besteed aan ondergetekende. Uiteraard na weer instemming van het bestuur. Een 
dagtrip vanaf Maastricht en verzorgd door de Rederij Stiphout onder de naam Vier Sluizentocht. 
Nadat alle leden waren geïnformeerd, via een persoonlijk schrijven of op hun e-mailadres, was het 
afwachten wie en vooral hoeveel mensen zich gingen aanmelden. Dat blijft altijd spannend. En ook al 
kregen de leden van de Heerlense BGV afdeling een bijdrage in de kosten, er moest wel (bij)betaald 
worden. En dat is en blijft de vraag; is zo’n dagje dan financieel niet te duur. Tenslotte gaat het om 
leden die, op een enkele na, allemaal van hun pensioen en AOW genieten. Maar verrassend genoeg 
kwamen er toch een twintigtal leden als aanmelding. Ondergetekende kon na de sluitingsdatum de 
Rederij bellen en aangeven dat er voor woensdag 13 september 20 mensen zich hadden opgegeven. 
Binnen enkele uren lag de factuur bij de secretaris van de BGV al in de mailbox en kon deze 
ondertekend retour. Hoewel we allemaal hoopte op een prachtige dag, begon deze behoorlijk 
stormachtig met een spat regen. De senioren stonden op tijd op perron 4 in Heerlen te wachten op 
de sneltrein van Arriva die om 09:46 uur uit Heerlen zou vertrekken naar Maastricht. Alsof velen op 
een ‘schoolreisje’ gingen, zo uitgelaten waren de mensen op leeftijd nog. Enkele bestuursleden 
keken ernaar en de gedachte kwam op, ‘we hebben het prima verzorgd’. En ook al nam een enkeling 
zijn of haar kam ter hand om in de trein het verwaaide kapsel weer wat te verzorgen, de harde wind 
nam het plezier zeker niet weg. Vanaf het Maastrichtse station is het dan nog een goede twintig 
minuten lopen naar de Maaskade Het Bat waar de Rederij Stiphout haar vloot heeft liggen. Helaas 
bleek dat er toch twee leden zich wegens ziekte van één van hen zich had afgemeld. Ondergetekende 
ging, in hoedanigheid van penningmeester, naar de kassa om voor de leden een passage biljet aan te 
schaffen. Hierna mochten we (om 10:30 uur) snel het warme schip in. Nadat we onze gereserveerde 
plaatsen hadden ingenomen, kwam de crew ons al verblijden. Met blocnote in de hand werd de 
bestelling opgenomen, koffie, cappuccino en echte Limburgse vlaai als appel, abrikozen, kersen en 
kruimel stond op het lijstje. Dit werd de leden aangeboden door donatie dat buiten de 
verenigingskassen omging. Iets na de geplande vertrektijd van 11:15 uur dreunde de motoren en 
draaide het schip zo om onder de aloude Sint Servaasbrug (uit de 13de eeuw) door te varen naar de 
eerste sluis. De eerste sluis is de Bosscherveld, rijksmonument van de architect O. Reich, gereed in 
1930. Voor de geïnteresseerde lezer, de Maas is een 950 kilometer lange regenrivier en ontspringt in 
Frankrijk. Waardoor het waterpeil van de rivier nogal sterk kan variëren. Maar door het aanbrengen 
van diverse sluizen kan er regulerend worden opgetreden. Hierdoor is er praktisch steeds varen 
mogelijk. Na het ingaan van de vorengenoemde sluis worden we 3 meter geschut, dat betekend in 
dit geval zakken. Hierna varen we de bijna 122 kilometer lange kanaal Zuid-Willemsvaart in. De Zuid-
Willemsvaart is vernoemd naar koning Willem I. Het kanaal werd in 1826 in gebruik genomen en 
verbindt Maastricht en ’s-Hertogenbosch met elkaar. Natuurlijk is het in de jaren erna diverse malen 
aangepast aan de tijd. Schepen werden groter en hadden ook meer diepgang nodig. Het schip waar 
wij mee voeren was de mps Scheldevallei uit 1979 en ruim 50 meter lang en bijna 7 meter breed. 
Met een diepgang van anderhalve meter. Met twee motoren (Caterpillar) van bijna 400 pk heeft het 
schip ruimte voor 350 personen. Na bijna 45 minuten varen passeren we het dorp Smeermaas, hier 
lag in het verleden een douane kantoor. Als we meer dan een uur onderweg zijn passeren we de 
sluizen van Neerharen en Lanaken, we gaan nu 9 meter omhoog. We gaan nu het Albertkanaal in. 
Het Albertkanaal is één van de belangrijkste kanalen van België. Over de volledige lengte van het 
kanaal worden jaarlijks meer dan 40 miljoen ton goederen vervoerd. Het kanaal vormt de verbinding 
tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Tot een lengte van 135 meter 
kunnen hier schepen varen met ook nog eens een breedte van 15 meter. Varen langs het voormalige 
NAVO-hoofdkwartier (1954-1993) in de Cannerberg en de Jezuïetenberg. Onlangs nog in het nieuws 
door de wekenlange brand. Deze mergelgroeve ofwel kalkzandsteen werd tussen 1870 en 1967 
gebruikt door de jezuïeten ter ontspanning waarbij vele kunstwerken in de vorm van tekeningen, 
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beeldhouw- en waterwerken werden gecreëerd. Deze groeve heeft sinds 1996 de status van 
rijksmonument. Zelfs een taalgrens wordt doorkruist, linkerkant Nederlandstalig (Vlaams) en rechts 
Franstalig (Waals). Als laatste passeren we de sluis waar we liefst 15 meter omlaag gaan. Na meer 
dan vier uren van aangenaam verblijf met een prachtige lunch, of enkele met een kop soep, komen 
we vermoeid aan in Maastricht. Waar de regen ons welkom heet. Met gezwinde pas weer naar het 
station, waar we nog net voor 16:00 uur kunnen inchecken. Waarna we met de sneltrein van Arriva 
weer terugkeren naar het Heerlense. Een enerverende dag afgesloten keert iedereen weer 
goedgeluimd naar huis. 

Frans Evers  

Secretaris/ Penningmeester BGV afdeling Heerlen 

 

Laatste update van de sectie Toneel! 

Lieve, lieve mensen.  

Tot ons grote verdriet hebben we moeten besluiten om de sectie Toneel op te heffen. Met nog 4 

spelende leden is het einde helaas een feit. En daar moeten we ons bij neerleggen. 

Alle pogingen om de groep uit te breiden zijn op niets uitgelopen. Het zij zo! Aan alles komt een eind. 

Het was een prachtige tijd. We hebben enorm veel lol en plezier gehad. De woensdagavonden zullen 

nooit meer zijn zoals ze waren. Het is wel even slikken maar het is niet anders. 

Rest ons enkel nog om iedereen van harte te bedanken die door de jaren heen heeft bijgedragen aan 

het welslagen van onze uitvoeringen. Niet in de laatste plaats de vele vrijwilligers die onze avonden 

met hun hand- en spandiensten steeds weer tot een feestje hebben weten te maken.  

En natuurlijk alle trouwe bezoekers, ons zo enthousiaste publiek. Zonder applaus geen optreden….!   

We zullen het ongetwijfeld gaan missen. We missen het nu al. Maar allee, het leven gaat door!                 

Dank aan iedereen en adieu! 

Was getekend: Harrie Pieters, Lia van de Bor, Sandrino Vleugels, Francine van Tuijl en geluidsman 

Bob Noordenbos. 
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SINTERKLAAS KOMT  
            WEER  
NAAR DE SPUIKLEP                      

 

 

Zaterdag 25November 2017bezoekt Sinterklaas met de Zwarte Pieten weer de 

Spuiklep om de kinderen tot en met 7 jaar te verrassen. Van 14.00 uur tot 

uiterlijk16.30 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 vrijdag 03 november 2017 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                                   

 

 

 

mailto:avermaete@home.nl
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Ondergetekende, 

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

Meldt zijn kind(eren) aan voor het SSOVH Sinterklaasfeest van 25 november 

a.s. 

Naam kind(eren): 

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

     leeftijd  jaar  jongen/meisje 

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

     leeftijd  jaar  jongen/meisje 

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

Handtekening: 

 

Inleveren tot en met vrijdag 03november a.s. Na 03 november kunnen er geen formulieren meer 

ingeleverd worden. 

We gaan ervan uit dat als u uw kinderen aanmeldt, u ook die middag aanwezig bent. * Alleen voor 

SSOVH-leden                

Memo van de Ledenadministratie 

Beste SSOVH leden, in 2014 mocht ik 9 adreswijzigingen verwerken in de Ledendatabase, dat zijn dus 
de verhuizingen. 
In 2015 verhuisden iets meer SSOVH leden, 16 in totaal.  
Dan 2016, toen waren het maar liefst 23, een goed jaar voor verhuisbedrijven denk ik dan en weer 
een stijgende lijn. 
Terugkijkend op 2017 noteer ik op dit moment 14 verhuizingen. En als de ingezette trend (stijgende 
lijn) voortzet krijg ik er nog een aantal van jullie. 
 
Derhalve de vraag, ben je in het afgelopen jaar verhuisd, geef dat dan ook door aan de SSOVH 
Ledenadministratie. 
 
Dat kan per post op dit adres : 
SSOVH  Ledenadministratie 
Haghenstraat 4-E 
6461 VT   KERKRADE 

Of met een E-mail aan : ledenadministratie@ssovh.nl    

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl

