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december 2018 
 
01 Computer/ afscheid Duitse trein 
02 Country 
03 Bridge/ Biljart 
04 Tafeltennis 
06 Senioren 
09 Country 
10 Bridge/ Biljart 
11 Tafeltennis 
12 Senioren 
13 Country 
14 Kienen LTM iedereen is welkom 
Vanaf 19:30 uur 
15 Biljart Kersttoernooi 
16 Country 
17 Bridge/ Biljart 
18 Tafeltennis 
19 Senioren 
20 Biljart/ Foto Reflex 
21 Zonnebloem 
23 Country 
24 GESLOTEN 
25 GESLOTEN 
26 GESLOTEN 
27 Biljart 
30 Country 
31 GESLOTEN 
 

Januari 2019 
 
01  GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
03 Biljart/ Foto Reflex 
05 Computer 
06 Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Tafeltennis 
09 Senioren 
10 Biljart 
13 Country 
14 Bridge/ Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Senioren 
17 Bridge/ Foto Reflex 
20 Country 
21 Bridge/ Biljart 
22 Tafeltennis 
23 Senioren 
24 Biljart 
25 Pensioen Piet van der Burgt 
26 Roover 
27 Country 
28 Bridge/ Biljart 
29 Tafeltennis 
30 Senioren 
31 Biljart/ Foto Reflex 
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Inleveren kopij graag vóór 04 januari 2019 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Zo langzamerhand komt het einde van het jaar weer in zicht en daarmee ook de daarbij behorende gezelligheid en tradities. 

Senioren hebben weer een leuke middag gehad, de feestdagen evenals de jaarwisseling en er is een mooie kerstviering 

voor de senioren. 

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier en namens het hoofdbestuur van de SSOVH wensen wij iedereen een 

fijne jaarwisseling en tot ziens in 2019, 

J. Zegers 

 

Na de laatste nieuwsbrief aan de leden van de BGV afdeling Heerlen, waarin o.a. een gezellige middag werd 

aangekondigd, was het deze week, woensdag 31 oktober, dan zo ver. Een van de bestuursleden heeft contact 

gezocht met het accordeonistenechtpaar, Mieke en Jan, die op deze middag acte de préséance zouden geven. 

Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt, prijs en tijd. En dan is het vlot 31 oktober, om 13:00 uur 

komen enkele bestuursleden binnen vallen in de Spuiklep. Want er moet nog al wat vooraf worden klaar 

gestoomd. De vlaaien worden in de keuken gereed gezet. De tafels en stoelen, nog een flinke punt van 

discussie. Hoe moeten ze worden geplaatst. Als dat plan er gezamenlijk uit is, kan het worden neer gezet. Ruim 

45 leden hebben zich aangemeld. Leden van de BGV afd. Heerlen, maar ook leden van de SSOVH sectie 

Senioren eveneens uit Heerlen. En natuurlijk zijn er ook leden lid van de beide verenigingen. Als ook de tafels 

gedekt zijn met een mooi kleedje, de bordjes, kop en schotels geplaatst, haalt het bestuur opgelucht adem. De 

accordeonisten beginnen al wat in te spelen. Hier en daar moet er nog wat afgestemd worden met de 

geluidsapparatuur van de Spuiklep. Even voor 14:00 uur loopt de parkeerplaats langzaam vol. Komen de leden 

binnen gedruppeld. De een met een rollator of scootmobiel, of stok. Oud collega’s die elkaar weer een poosje 

niet hebben gezien of gesproken, schudden elkaar de hand en de verhalen komen los. Zelf ben ik zeer verrast 

om mijn oud collega, Piet Claassen, aan te treffen. Piet was in goeden doen hoofdconducteur in Heerlen en 

inmiddels 87-jaar jong. Op mijn vraag wanneer we weer eens een slagje Zandvoort gaan doen, trekt hij toch 

een bedenkelijk gezicht. Zijn benen willen niet meer wat er in zijn hoofd zit. Dan merk je dat onvermijdelijk 

gebreken komen met de jaren. Maar ik moet nog maar eens zien om zo oud te mogen worden. Stipt om 14:00 

uur opent de voorzitter van de SSOVH sectie Senioren, Harrie Beelen, onder het toeziend oog van de BGV 

bestuursleden, waar Harrie algemeen bestuurslid is, de gezellige middag. Het repertoire is heel breed, en 

Mieke zingt er meteen stevig op los met gebruik van haar accordeon. Hoewel haar stem niet altijd even vast 

klinkt, een kniesoor die er op let. Af en toe gaat er nog een mopje of een doordenkertje als grapje er tussen 

door. Na een poosje is het ijs gebroken en gaan zo waar de voetjes van de grond. Of eigenlijk, juist op de grond 

en wordt er door de leden gedanst. Vanwege de leeftijd soms maar kort of niet zo heel uitbundig meer. En ook 

een polonaise gaat er wel in. En natuurlijk is er gezorgd voor de vlaai en koffie of thee. En zo tussen door ook 

een snackje. Er wordt duidelijk genoten. Sneller dan verwacht is het 16:30 uur. Mieke en Jan gaan stoppen, 

maar niet na veel en vooral hard ‘bis’, ‘bis’ roepende leden. Ze spelen nog een paar stukjes en dan is het wel 

klaar. De leden op leeftijd gaan weer op huis aan. Vanuit de warme Spuiklep de herfst in. Het bestuur gaat in 

omgekeerde volgorde alles op ruimen. We kunnen weer tevreden zijn. Op naar 21 december, de kerstviering 

komt er aan. Wederom weer gezamenlijk georganiseerd.  

Frans Evers 
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SSOVH sektie Senioren – BGV afdeling Heerlen 

 

Kerstviering 2018 

Beste leden van de SSOVH sectie Senioren en BGV leden afd. Heerlen, 

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de Kerstviering dat zal plaatsvinden in de Spuiklep op 

woensdag 19 december, aanvang 14:00 uur. 

Dit jaar verwelkomen wij het ‘Voerendaals Mannenkoor’ die ons muzikaal gaan verrassen. 

 

Tijdens deze middag serveren wij u koffie of thee en kerstbrood en chocolade  

Voor leden van de beide verenigingen is de toegang gratis, voor introducees wordt een bijdrage gevraagd van  

€ 5,-. 

Wilt u deelnemen? Meldt u dan aan bij de onderstaande bestuursleden: 

Harrie Beelen; telefoonnummer: 045-5723402 

Frans Evers;   telefoonnummer: 045-5710124 / 06-51358831 / f-evers@home.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de beide besturen sectie Senioren en BGV 
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Op Woensdag 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 2019 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. 

Hoofdbestuur SSOVH 


