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Jaargang 68 december 2016

Voorzitter:  
Jo Paffen 
06-16889012 
045-5743084 
voorzitter@ssovh.nl 
 
Secretariaat: 
Schaesbergerweg 157 
6415 AG  Heerlen 
secretaris@ssovh.nl 
 
Penningmeester: 
Jo Ampts 
06-47252779 
penningmeester@ssovh.nl 
NL52 INGB 0001207122 
 
De Spuiklep: 
06-83643284 

 
Coördinator Spuiklep: 
Jo Ampts 
 
Ledenadministratie: 
Haghenstraat 4E 
6461 VT  Kerkrade 
ledenadministratie@ssovh.nl 
 
Storing Keycard: 

045-5726149 

 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

 
December  
 
03 Computer 
04 Afscheid van NS Hub Swillens / Country 
05 Bridge / Biljart 
06 Tafeltennis 
07 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
08 Biljart 
11 Country 
12 Bridge / Biljart 
13 Tafeltennis 
14  Zelfverdediging / toneel 
15 Biljart / Foto Reflex 
16 Zonnebloem / LTM ’72 Kerst Kienen 
17 Kersttoernooi Biljart 
18 Country 
19 Bridge / Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Kerst kienen NS Spoorbuule/ senioren 
kerstviering 
22 Biljart 
24 GESLOTEN 
25 GESLOTEN 
26 GESLOTEN 
27 Tafeltennis 
28 Zelfverdediging / Toneel31 GESLOTEN 

 
Januari 2017 
 
01 GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
03 Tafeltennis 
04 Senioren bestuursverg. 
07 Computer 
08 Country 
09 Bridge / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren ledenverg. / Zelfverdediging / Toneel 
12 Biljart 
15 Country 
16 Bridge / Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
19 Biljart 
22 Country 
23 Bridge / Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
26 Biljart 
29 Country 
30 Bridge / Biljart 
31 tafeltennis 
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Inleveren kopij graag vóór 5 januari 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Er is weer volop genoten van het toneel, wordt er iemand gezocht en is er afscheid genomen moeten 

worden van een oud-gediende. De senioren hebben een mooie film gezien, kan er volgend jaar weer 

volop gefeest en gesport worden. De Fotosectie hebben een mooie expositie achter de rug en zijn er 

een aantal huldigingen verricht. Verder wens ik jullie namens de redactie, hoofdbestuur en 

evenementencommissie fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2017.  

Jolanda Zegers

 

                          In Memoriam 

 

                         Op vrijdag 30 september 2016 is ons lid 

                   de heer Lei Somers 

                                              Overleden 

                  De heer Lei Somers was jaren lid van de sectie Senioren 

                 We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie 

                  Veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

                          Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

Bij ons is machinist Leo Somers overleden in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Hij is in 1941 begonnen 

als aspirant machinist. In 1948 werd Heerlen geëlektrificeerd en was hij een van de eerste E.T. 

machinisten. Na zijn pensioen was hij een geregelde bezoeker van onze inloopmiddagen. Wij vinden 

het jammer dat wij afscheid van hem moeten nemen.  

Senioren 

 

http://www.ssovh.nl/
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Memo van de Ledenadministratie 

Beste SSOVH leden, in de vorige Frontsein Nieuwsbrief heb ik dit 
eerder gevraagd, vanwege de minimale reacties probeer ik het nog 
een keer. Zoals reeds verteld wordt de SSOVH Ledendatabase op 
maandelijkse termijn 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 
 

 

 

Nieuws  Senioren en  B.G.V. 

Op 16 november werden we getrakteerd op koffie en lekkere vlaai van Frans en Carla Evers ter 

gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk. Na de traktatie werd de film La Vita e Bella  vertoond, een 

Italiaanse tragikomedie.  

Onze traditionele Kerstviering is op Woensdag 21 December 14.00 uur in de Spuiklep Met de 

gebruikelijke traktaties en een optreden van Zangkoor Cantigo.  Verder wensen wij een ieder Fijne 

Feestdagen en goede gezondheid. 

 

 

Bestuur Senioren. 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl
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 Kabberet Van Alles Get. 

 

“Kop Noch Staart”, zo heette de jaarlijkse voorstelling van onze sectie Toneel, beter bekend onder de 

naam  “Kabberet Van Alles Get”  

Wat moet je als toeschouwer verwachten van een voorstelling met zo'n naam? Uit het verleden wist 

je ongeveer wat je te verwachten stond, dus gingen wij er eens goed voor zitten. 

De opening was een ballet uitvoering, dit leverde meteen hilarische beelden op en natuurlijk een 

dansje. Vermeldenswaard  is de elegantie en souplesse van sommige dansers. 

Tussen de acts, als de attributen op het toneel werden verwisseld en de gordijnen waren gesloten, 

werden wij bezig gehouden door verschillende lezingen. De ene lezing ging over bijvoorbeeld, 

klinkers in het dialect. Dan werd er een lied gezongen door een duo of solist. Ook kwam de zin of 

onzin van de tekst van liedjes langs. Dit allemaal met een humoristische insteek. 

Voor de pauze was te zien dat je met heel weinig of zelfs geen tekst iets hilarisch kunt neerzetten, 

een scene met levende schietschijven natuurlijk de scene in de verpleegkliniek. Deze laatste 

maatschappij kritisch maar ook weer met humor gebracht. Na de pauze werden verschillende acts 

opgevoerd, die zo uit het leven waren gegrepen. Alleen aangepast natuurlijk. Als afsluiting was het 

podium veranderd in het aards paradijs, (zoals iedereen weet, daar woonde Adam en Eva).  

Al met al was het een leuke en fijne avond.  

Voorzitter Jo Paffen 

 
Hier komt weer een berichtje van” Kaberet 
van alles get”. 
De voorstellingen van dit jaar zijn weer achter 
de rug en ik mag tot mijn vreugde meedelen 
dat men, als ik de reacties mag geloven, weer 
met volle teugen heeft genoten.  
We hebben het met 6 man moeten klaren en 
dat blijkt redelijk probleemloos te zijn gelukt. 
Een foutje links of rechts daargelaten. De lol 
was er niet minder om. Het heeft zelfs geleid 
tot een uitnodiging van de stichting 
Zonnebloem. Een goed doel waaraan we met 
plezier een steentje willen bijdragen. 

Helaas starten we dit seizoen weer met 5 
personen. Ingrid heeft besloten om de club te 
verlaten. Het heeft haar helaas blijkbaar toch 
niet gebracht wat ze verwachten. Mochten er 
mensen zijn die eens een uitdaging willen 
aangaan: we repeteren nog steeds elke 
woensdagvond van 20.00 tot 22.00 uur 

Omdat de kaartverkoop weer niet liep zoals 
we hadden gehoopt hebben we ook dit jaar 
jammer genoeg een voorstelling moeten 

afgelasten. Desondanks waren de overige 
avonden buitengewoon gezellig. We hebben 
daarom besloten om ook volgend jaar geen 4 
maar 3 avonden te spelen. We hopen dat het 
tij zal keren en in de toekomst de Spuiklep 

weer te klein 
zal zijn voor alle belangstellenden. 

Rest mij nog om alle vrijwilligers die ons 
tijdens de voorstellingen hebben bijgestaan te 
bedanken en hopelijk tot volgend jaar. 

Namens “Kabberet van alles get”
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GEZOCHT: een nieuwe voorzitter voor de 

Evenementencommissie. 
 

Vind je het leuk om te organiseren en wil je graag betrokken zijn bij de evenementen van de 

SSOVH? Meld je dan aan!                          

 

Je aanmelding of verzoek om meer informatie kun je sturen aan 

Rinus van Lierop (r.v.lierop@home.nl)  

   

 

                                           SSOVH 70 jaar jong 

In 2017 is het 70 jaar geleden dat de SSOVH werd opgericht en om precies te zijn op 22 februari 

1947. Wij willen dit heugelijke feit vieren met iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.  

Het thema is,  “Al 70 jaar kermis bij de SSOVH”.   

De datum staat al vast, dus noteer alvast deze datum  : zondag 14 mei 2017.   

Locatie in en rondom de “Spuiklep”. 

Welke invulling wij aan deze dag geven, daar zijn wij nog volop mee bezig.  Alle verdere informatie 

over deze dag krijgt iedereen via flyers, lichtkrant en  Frontsein. 

 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVH 
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Zaterdag 13 mei 2017 zal de stedenmeerkamp plaats vinden in Heerlen. 

Deze wordt georganiseerd door SSOVH Heerlen. 

De takken van sport zijn tot nu toe. 

Biljarten, Bowlen, Recreatiefietsen + 40 km, Jeu de Boules, Jokeren, 

Klaverjassen, Rikken, Darten, Sportvissen, Tennis Indoor, Wandelen + 18 km, 

Fietstoertocht + 100 km, Motortoertocht + 200 km, Handboogschieten, 

Mountainbiken.  
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Reflex 88 

In het weekend van vrijdag  11 november ’16  tot zondag 13 november ’16  was er in de Spuiklep een 

expositie van Reflex 88.  De voorzitter van de sectie Jo Steins opende en gaf het woord aan Jo Paffen 

de voorzitter van de SSOVH. Deze verwelkomde de 60 aanwezigen en  bedankte de sectie voor hun 

initiatief en het delen van hun hobby met anderen.  Maar voor de expositie geopend kon worden 

moest eerst een de jubilaris van de sectie gehuldigd worden.  

Karin Bonnie was 25 jaar lid van de SSOVH  en sectie.  Ze kreeg door de vz het speldje ( met enig 

gefrunnik ) opgespeld.  

Na de huldiging werd de expositie geopende door het white paper te verscheuren. De foto’s die er 

tentoongesteld waren verschillend van aard. Enkele wil ik noemen,  Industrie, Techniek en Natuur. 

Ook was er een AV (Audio Video) te zien. 
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Woensdag 21 dec. 
organiseren de Spoorbuule het jaarlijks : 

 

 

 

in de Spuiklep 
Met wederom fantastische prijzen. 

Zaal open  om 19.00 uur 

Aanvang kienen om 20.00 uur met in 

de pauze  onze traditionele tombola.           
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Op Maandag 2 jan.  zal er weer het traditionele Nieuwjaarsborrel/ 

receptie plaats vinden voor alle SSOVH leden. 

 

Van 15:00 tot 18.00 uur zal de gebruikelijke Nieuwjaars borrel plaats vinden, 

 waarbij men elkaar een goed 2017 kan wensen en waarvan we hopen dat het 

weer een gezellige happening wordt.  

Er zal rustige achtergrond muziek gedraaid worden, zodat ook nog de laatste 

nieuwtjes uitgewisseld kunnen worden. 

 

Wij hopen dat we jullie allemaal mogen ontmoeten. 

De Evenementencommissie.   

                                                          


