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Oktober 2019 

 

01 Tafeltennis 

02 Senioren 

03 Biljart/ Bestuursvergadering 

05 Computer 

06 Country 

07 Bridge/ Biljart 

08 Tafeltennis 

09 Senioren 

13 Country 

14 Bridge/ Biljart 

15 Tafeltennis 

16 Senioren 

17 Biljart 

20 Country 

21 Bridge/ Biljart 

22 Tafeltennis 

23 Senioren 

24 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 

27 Country 

28 Bridge/ Biljart 

29 Tafeltennis 

30 Senioren 

31 Biljart 
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02 Computer 

03 Country 

04 Bridge/ Biljart 

05 Tafeltennis 

06 Senioren 

07 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 

10 Country 

11 Bridge/ Biljart 

12 Tafeltennis 

13 Senioren 

14 Biljart 

16 Feestavond LTM’72 

17 Country 

18 Bridge/ Biljart 

19 Tafeltennis 

20 Senioren 

21 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 

24 Country 

25 Bridge/ Biljart 

26 Tafeltennis 

27 Senioren 

28 Biljart 
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Algemene SSOVH Leden Najaarsvergadering 2019 

Namens het SSOVH Bestuur nodig ik u van harte  

uit voor de Openbare Leden Najaarsvergadering op: 

vrijdag 29 november 2019 om 19:30 uur in de Spuiklep te Heerlen 

De agenda is als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. Notulen Algemene SSOVH Leden Najaarsvergadering 30 november 2018 

6. Financieel verslag tot en met oktober 2019 

7. Pauze 

8. Zaalhuur Sportzaal Palemig 

9. Contributie 2020 

10. Consumptieprijs Spuiklep 2020 

11. Ledenstand SSOVH 

12. WVTTK (rondvraag) 

13. Sluiting 

Met vriendelijke groet, 

 

Frans Evers 

SSOVH Bestuur secretaris 

f-evers@home.nl 

0651358831 / 0455710124 

Wilt u zo vriendelijk zijn en meldt u even aan als u komt op bovenstaand e-mailadres. 
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Inleveren kopij graag vóór 22 november 2019 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

De feestavond is geweest, verder is nog steeds heel dun met de kopij voor het Frontsein! Dus ik zou jullie 

nogmaals willen vragen om een leuk stukje over jullie sectie te schrijven zodat jullie sectie weer in het daglicht 

van de leden komt te staan.  

Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier! 

Aan alle leden van de SSOVH, 

REMEMBER! Hét orkest dat op zaterdagavond 7 september 2019 in de Spuiklep voor een geweldige 

avond heeft gezorgd. Hoe begon het? Wel, vanuit het SSOVH Hoofdbestuur, vergaderen, afspraken 

maken en vooral taken verdelen. Wie gaat wat doen? Toen dat was verzorgd, wil je de leden benaderen. 

Dat heeft Jo Buijsen op zich genomen. Hij heeft tenslotte een lijst van de leden en de e-mailadressen 

van velen. Dat versturen, en toen een bericht voor in de Spuiklep en bij de e-mails en of adressen die 

per post een Frontsein krijgen. En die poster is gemaakt door Ruben Veetman. Een waar kunstwerk 

heeft hij ervan gemaakt. En dan is het wachten op de aanmeldingen, dat werd weer gelegd bij onze 

nestor van de SSOVH, Rinus van Lierop. Op de sluitingsdatum waren er bijna zestig vrijwilligers die 

zich hadden aangemeld. Vrijwilligers? Ja, zonder deze mensen kan een vereniging tenslotte niet 

draaien. Wie zijn dat dan? Tja, ga eens alle vrijwilligers bij naam en toenaam op ratelen. Dan ga je 

geheid in de fout. Je vergeet ongetwijfeld wel iemand. Moet je niet willen. Het zijn die mensen die de 

secties laten draaien, als de fitness, biljart, badminton, bridge, computer, country, tafeltennis en 

senioren. Maar ook mensen die achter de bar staan. Of, en dat laatste mag zeker niet worden vergeten, 

de boel schoonhouden. Op woensdagochtend de zaal poetsen, de toiletten en douches of de bar 

schoonmaken. Het onderhoud buiten. De heg en jeu de boulesbanen schoon maken en van onkruid 

ontdoen. Die vrijwilligers dus, die vanaf ongeveer 16:30 uur op 7 september hun dankjewel (want een 

lintje aanvragen, dat gaat hem niet worden, hoewel ze dat wel verdienen) mochten ophalen. Gewoon in 

de vorm van het wel bekende drankje en een buffet. Die aan het einde van de middag begon om 17:30 

uur met een toespraak van onze SSOVH voorzitter Joop Ozek die er nog eens aan herinnerde dat het 

gebouw ‘De Spuiklep’ in de huidige vorm er inmiddels dit jaar weer 25-jaar staat. Ook dat weer een 

mijlpaal. Na de toespraak van Joop mocht het buffet geopend worden. Dat ook weer eens heel goed 

verzorgd was. Voor elk wat wils. Nadat de buiken goed gevuld waren, werd al voorzichtig een voorschot 

genomen op de avond. Vanaf 20:00 uur, maar iets eerder kwamen de leden van de diverse eerder 

genoemde secties binnen lopen. En zoals bijna gewoon, ook in de Spuiklep vormt men groepjes, 

onderling lang niet gezien of even bijpraten. En dan gaat de avond beginnen, de orkestleden die eerder 

al wat hadden ingezongen of gespeeld. Gitaren gestemd. Bijzonder was voor velen dat de orkestleider 

wel een heel bekende was. Niet zozeer publiekelijk, maar bekend bij NS. Een oud collega dus die, zo 

bleek al 14-jaar met IPIO was. Desondanks inmiddels de 7 kruisjes wel gepasseerd is. Maar dat merk 

je niet, springen met zijn gitaar en prachtig zwarte haardos verdoezeld hij zijn leeftijd wel een beetje. 

Over wie hebben we het dan? Niemand minder dan Henk Bloebaum. De man die in goeden doen bij 

NS de balie bemande. Waar je terecht kon voor een simpele balpoint, of een HC blokje. En meer. Hij 

gaf met zijn collega’s (Jo, Frans en Pierre) de avond sjeu,  met muziek uit de jaren ’60 en of ’70. Allemaal 
heel bekend in de oren klinkend. Waarop snel gedanst ging worden, of meegezongen. Waarop ook de 

country-leden wel mee uit de voeten kon. Een lust voor het oog om zo’n groepje te aanschouwen. En 
iets later op de avond nog een heuse frietkar bij de Spuiklep voordeur waar een ieder nog een snackje 

kon halen en of een vette friet. Rinus gaf aan diegene die dat wensten een geel polsbandje. Dat je kon 

tonen bij dit naar veel lekkers geurende snacks. Dat dan ook gretig aftrek vond. Aanvankelijk zou de 

avond stoppen om 22:30 uur. Maar ergens had iemand geregeld dat het orkest een half uurtje kon 

doorgaan. De ‘oudjes’ in de zaal waren nog lang niet uit gedanst. Maar ook in de Spuiklep geldt, aan 
alles wat leuk is komt een einde. Zelf heb ik de uittocht van de genodigden niet meer mee gemaakt. Iets 

voor het einde namen wij afscheid van onze tafelgenoten waar ik ook de zaal mee onderhoud. Iedereen 

die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen, een heel warm dankjewel. 
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