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December 2019 
 
01 Country 
02 Bridge/ Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren 
05 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
07 Computer 
08 Country 
09 Bridge/ Bijart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren 
12 Biljart 
13 Zonnebloem/ Kerstkienen LTM 
15 Country 
16 Bridge/ Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren 
19 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
21 Kersttoernooi Biljart 
22 Country 
23 Bridge/ Biljart 
24 GESLOTEN 
25 GESLOTEN 
26 GESLOTEN 
29 Country 
30 Bridge/ Biljart 
31 GESLOTEN 
 

Januari 2020 
 
01 GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
04 Computer 
05 Country 
06 Bridge/ Biljart 
07 Tafeltennis 
08 Senioren 
09 Biljart 
10 NVBS 
11 Politie Heerlen 
12 Country 
13 Bridge/ Biljart 
14 Tafeltennis 
15 Senioren 
16 Biljart 
18 Opbouw Kindercarnaval 
19 Kindercarnaval 
19 Country VERVALT 
20 Bridge/ Biljart/ Afbreken Kindercarnaval 
21 Tafeltennis 
22 Senioren 
23 Biljart 
26 Country 
27 Bridge/ Biljart 
28 Tafeltennis 
29 Senioren 
30 Biljart 
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leveren kopij graag vóór 8 januari 2020 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Helaas hebben wij weer afscheid moeten nemen van een lid, er is een leuk verslag van de senioren activiteiten, 

nieuwe kleding voor de tafeltennisers, nog een reminder voor de ledenvergadering, bericht ivm verhuizingen, 

een natte rondleiding en de uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel.  

Aangezien dat dit laatste nieuwsbrief is voor 2019 wensen wij jullie namens de redactie alvast hele fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2020 

 

                            IN MEMORIAM 

                             Op Zaterdag 19 oktober 2019 is ons lid 

                                                 Mevr. F. de Bakker 

                overleden 

                                 Mevr. de Bakker was lid van de sectie Senioren  

                           Wij wensen Dhr. Latten, kinderen, kleinkinderen en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

SSOVH sectie Senioren en BGV afdeling Heerlen 

Heerlen, 09 november 2019 

Beste Leden sectie Senioren en BGV leden afd. Heerlen 

Graag willen de beide besturen u van harte uitnodigen om op woensdag 18 december 2019 deel te 

nemen aan de kerstviering, deze begint om 14:00 uur. Wij verheugen ons er op dat wij dit jaar het 

SCHUNCK Dameskoor (ongeveer 17 personen) onder leiding van Esther Zaad mogen begroeten. 

Tijdens deze middag wordt koffie / thee / kerstbrood en chocolade geserveerd. Voor de leden is 

toegang GRATIS, maar introducés vragen wij € 5,- entree. Als u wilt deelnemen, meldt u zich dan 

even aan bij: 

Harrie Beelen, tel.: (045)5723402, Frans Evers, tel.: (045)5710124 of mobiel: (06)51358831 e-

mailadres: f-evers@home.nl 

 

http://www.ssovh.nl/
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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. 

 

Afdeling SSOVH sectie Senioren, Woensdag 2 oktober 2019, om 13:00 uur 

doet het bestuur de Spuiklep open. Snel komt het duo 

‘Just For Fun’ ook aangelopen met hun apparatuur. We 

wijzen hen een mooie plek in de zaal aan en ze gaan al 

wat inspelen. Wie zijn ze? Wel de charmante zangeres 

is Mary Zentveld en de mannelijke helft van het duo is 

Huub Merkelbach en hij verzorgt niet alleen zang maar 

ook de muzikale omlijsting met gebruik van een 

keyboard. Beiden komen uit Limburgse Geleen. Sinds 

2009 werken zij aan een repertoire dat bestaat uit 

gezellige, populaire dansmuziek uit de jaren van weleer 

en moderne popsongs. Het scheelt dat hun doelgroep 

vanmiddag ook aanwezig gaan zijn. Ouderen van de 

SSOVH sectie Senioren en de BGV afdeling Heerlen. 

Als het 14:00 uur is geweest, gaat voorzitter Harrie 

Beelen, de gezellige middag openen en wenst iedereen 

mailto:f-evers@home.nl
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veel plezier en gezelligheid. Nou, daar heeft hij geen woord van teveel gezegd of gelogen. 

Want veel van de oudere gingen dansen, als of ze weer even 18-jaar waren! Zelfs een 

polonaise kwam er aan te pas. Al met al, een geweldige middag, maar die ondanks het 

volmondige ‘biss biss’ kwam er helaas toch een einde aan een prachtige middag. Iedereen die 

hieraan heeft meegewerkt, een warm dankjewel. 

Frans Evers 

 

 Verzoek 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 dat wel zeer binnenkort 
gaan doen, of wanneer je een ander mailadres of telefoonnummer 
genomen hebt, dan vragen we je om dat door te geven 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 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
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                              Uitstapje naar de Brand Bier Brouwerij 

 

De dag begint best aardig op vrijdag 18 oktober 2019, een flauw zonnetje. Maar enkele uren 

later, ergens rond een uur of elf gaat het hard waaien en regenen. Echt herfst. Toch kunnen 

wij iets na half twee in de middag, wederom in een flauw zonnetje, naar de Spuiklep lopen. 

Daar aangekomen is het gebouw al geopend en lopen we door naar de zaal. Hier 

verzamelen de, bij John van Kessel, aangemelde leden van de SSOVH zich. Kort hierna 

komt de chauffeur van het Hanneman busje zich aankondigen. Hij staat bij de ‘verkeerde’ 

poort. Snel gaat hij terug en komt voorrijden op het terrein voor de Spuiklep. In een beetje 

schoolreisjes sfeer met de daarbij horende uitgelaten stemming gaan de mannen en één 

vrouw het busje (geschikt voor 22 personen) in. Op weg naar het pittoreske Zuid-Limburgse 

Wijlre, naar de Brand Bierbrouwerij. Na een ritje van nauwelijks een half uur stappen we uit 

bij de poort van de brouwerij. Daar worden we snel opgevangen door Math, onze zo zal later 

blijken enthousiaste rondleider.  

Eerst een warm welkom waarbij koffie en vlaai haar werk doet en helpt gastvrouw Paula daar 

een handje bij. Nadat iedereen zijn of haar stukje Limburgse vlaai en koffie had genuttigd, 

komt Math weer om de hoek kijken en krijgen we in de voormalige woning van de familie 

Brand een audiovisuele reis door de geschiedenis van bier, het brouwersambacht, de familie 

Brand en de meest recente geschiedenis van het merk Brand. Zo wil de brouwer ons laten 

weten dat het de oudste van het land is (1340), maar daar mag aan getwijfeld worden omdat 

officiële stukken 1871 vermelden. Op 23 december 1871 namelijk verkoopt Jan Hendrik 

Hubert LÓrtye de bestaande brouwerij aan Frederik Edmond Brand, een bouw- en 

werktuigkundige uit Hedel. En volgens diezelfde officiële akte betrof de aankoop het “Het 

Panuijs” gelegen te Wijlre aan de Provincialenweg bestaande  in twee afzonderlijke 

woningen met schuur, stallen, bierbrouwerij en het bakhuis. Frederik Edmond Brand geeft de 

brouwerij de naam van zijn huis: Bierbrouwerij De Kroon ( dat tot 1971 deze naam houdt, 

omdat daarna het predicaat Koninklijk werd gevoerd). Naast Frederik Edmond wordt de 

brouwerij mede gerund door zijn echtgenote Anna Brand-Pluijmaekers en zijn zwager Hubert 

Pluijmaekers. In 1897 nemen de zonen van  het echtpaar de brouwerij over. 

 Henri wordt commercieel directeur en zijn broer Mathieu mag zich technisch directeur 

noemen. Er wordt flink door de mannen in het bedrijf geïnvesteerd. Zo wordt er een 

stoommachine van 6 pk aangeschaft waarbij het  handmatig roeren in de ketels voorbij is. 

Dat daardoor de capaciteit wordt verhoogd van 75.000 liter naar maar liefst 600.000 liter in 

1903 mag wel duidelijk zijn. Als een van de eersten in Nederland wist Brand in 1902 het 

laaggistende pilsener bier op de markt te brengen. De vraag steeg dan ook enorm, zeker nu 

ook buiten Wijlre het bier verkocht ging worden.  

In 1935 komt de volgende generatie aan het roer. August (Guus), Jan en Frits Brand vormen 

nu de nieuwe directie. Kort hierop volgt een grootse innovatie in de Brandgeschiedenis en 

daarmee een dubbele capaciteit die in 1937 officieel wordt geopend. De decennia daarna 

groeit de afzet van duizenden hectoliters naar een miljoen hectoliter in 2006. Vanaf 1961 

mag de brouwerij zich hofleverancier noemen om vanaf 1971 het predicaat Koninklijk te 

krijgen.  

Dan komt eind jaren 80 een schok in Limburg. Om precies te zijn, op 19 april 1989 maakt 

Heineken bekend dat het de brouwerij van de familie Brand heeft overgenomen. Daarmee 

verliest Brand in 1992 het predicaat Hofleverancier, omdat het niet meer aan de eisen voor 

hofleverancier voldeed. Maar tot op de dag van vandaag wordt er enkel in Wijlre nog Brand 

bier gebrouwen. Van 1981 tot 1991 exporteert Brand haar bier in opvallende witte flessen 
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naar de Verenigde Staten. Bekende merken in Nederland zijn: Brand Pilsener, Brand Oud 

Bruin, Brand Lentebock, Brand Dubbelbock, Brand Sylvester, Brand UP, Brand Imperator, 

Brand Weizen, Brand Zwaar Blond en Brand IPA.  

In de rondleiding is ook een bezichtiging van het kleine museum met de vele bierpullen van 

Brand. Een korte uitleg in het Koperen Brouwhuis volgt om uiteindelijk terecht te komen in 

het huidige moderne Brouwhuis. En via de Bottelarij die helaas niet in werking was, krijgen 

we de informatie via het scherm. Waarop te zien is hoe de terugkerende flessen en kratten 

worden schoongemaakt en gekeurd. Dan volgt, waar iedereen naar uitkeek, door architect 

Jos Wielders ontworpen ’t Kelderke. Hier is terug te zien dat deze bekende architect 

ontwerper was van kerken en kloosters. Hetgeen zichtbaar is aan het exterieur van het 

lokaal. Zo heeft het proeflokaal de vorm van een kruis (zoals bij vele kerken), is het plafond 

gebouwd volgens een boogstructuur en zijn de ramen van glas in lood. De 

wandschilderingen, met typisch Limburgse taferelen, zijn van de hand van de kunstenaar 

Harry Koolen.  Henri Schoonbrood ontwierp de glas-in-loodramen. Onze gids Math leest een 

mooie spreuk op één van de ramen uit het hoofd op:  ‘Kaart, kous en kan, maakt menig arm 

man, maar die het recht gebruik van deze drie ooit namen, behoefden nimmer zich voor 

eenige mensch te schamen’  

Paula en Math brengen de glazen met gerstenat rond gevolgd door een stevige Limburgse 

boterham met kaas en schinken. Na een paar pilsjes wordt menigeen wat losser en komt er 

een einde aan een leuke rondleiding.  

De bus komt weer voorrijden en in een prima stemming gaan we op weg naar de Spuiklep, 

waar velen de heren weer ophalen. Voor een enkeling is er nog een afzakkertje in de 

Spuiklep, maar rond 21:00 uur is het welletjes en gaan de laatsten naar huis. 
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Op Donderdag 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 2020 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.   
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