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December 2015 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren , Zelfverdediging 
03 Biljart 
05 Computer , Country 
07 Veolia OC , Bridge , Biljart 
08 Tafeltennis  
09 Senioren , Zelfverdediging, Toneel 
10 Biljart 
12 Country , CD Avond 
14 Bridge , Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Kerstviering Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
17 Biljart , Foto Reflex 
18 Zonnebloem Kerstviering , Kerst kienen LTM ‘72 
19 Biljart Kersttoernooi , GEEN COUNTRY 
21 Bridge , Biljart 
22 Tafeltennis  
23 GEEN SENIOREN, Zelfverdediging, Toneel 
24 GESLOTEN 
25 GESLOTEN 
26 GESLOTEN 

Januari 2016 

 
01 GESLOTEN 
02 Computer 
04 Bridge, Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
07 Senioren vergadering, Biljart 
09 Country 
11 Bridge, Biljart 
12 Tafeltennis 
13 Jaarvergadering Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
14 Biljart 
16 Country 
18 Bridge, Biljart 
19 Tafeltennis 
20 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
21 Biljart 
23 Country 
25 Bridge, Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 

29 Tafeltennis  
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30 GEEN SENIOREN, Zelfverdediging, Toneel 
31 GESLOTEN  

28 Biljart 
30 Country 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 januari 2016 Nieuwjaars Receptie SSOVH 
  
 

Inleveren kopij graag vóór 6 januari 2016 

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

www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Voor jullie ligt alweer de laatste editie van 2015 van de nieuwsbrief. Het jaar is weer omgevlogen naar mijn idee. 

Terugkijkend is het een mooi jaar geweest. Helaas hebben wij van verschillende (oud)leden afscheid moeten nemen. 

Zijn er leuke activiteiten geweest met jubilea en winnende kampioenschappen of toernooien.Is er gewandeld, is er 

een film bekeken en komen de prinsenproclematie en de nieuwjaarsreceptie er weer aan. Namens de leden van de 

redactie wens ik iedereen fijne feestdagen, een goeie roetsch en een gezond en voorspoedig 2016! 

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein

 

Beste Mensen, 

 

Graag wil het bestuur van de fitness Mammoet, een onderdeel van de SSOVH, even jullie 

aandacht. 

Tot heden wordt de fitnessruimte schoongehouden naar grote tevredenheid door vrijwilligers. 

Maar deze vrijwilligers kunnen dit niet nog jaren volhouden. Ook zij worden ouder, en met die 

leeftijd ook beperkingen. Hoe spijtig ook, we moeten rekening gaan houden dat deze trouwe 

mensen er eens mee gaan stoppen. 

Zijn jullie genegen om één maal per maand een paar uurtjes enige hand en spandiensten te 

verrichten ten behoeven van lichte onderhoud in de fitnessruimte. De werkzaamheden bestaan 

hoofdzakelijk uit het schoonmaken van de toestellen en zuigen van de vloer. Dat gebeurt in de 

ochtend uren op de eerste woensdag van iedere nieuwe maand. En u doet het niet alleen, 

vele handen maken licht werk. Of als je na het trainen wat tijd over hebt om met de stofzuiger 

aan de slag te gaan, dan is dat prima. Vermeldt dit dan even in het logboek (rode map). De 

stofzuiger staat in het invalide toilet. 

Wilt u reageren? Neem dan even schriftelijk contact op met mij. 

 

Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens in de fitnessruimte. 

Frans Evers 

f-evers@home.nl 

Secretaris fitness Mammoet SSOVH 
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De wandeling van zondag 1 november van SOS’96 

De voorlaatste wandeling van onze vereniging start bij het kasteel Amsterade. Het is een hele tour 
om tot hier te komen. Overal wordt aan de ringweg gewerkt en ook de Akerstraat-Noord is 
afgesloten voor verkeer. Wij gaan met 15 wandelaars van start. Het weer kan niet stuk vandaag, 
windstil en een heerlijk zonnetje. We wandelen door de woonwijken en velden en gaan via Oirsbeek 
naar Merkelbeek. Onze pauzeplaats is bij Smeets. Hier genieten we van onze 
koffie/thee/chocolademelk met vla. Hiervandaan wandelen we een rondje om Merkelbeek heen om 
in het centrum bij de kerk weer uit te komen. Om 14.30 uur zijn we weer terug bij de auto’s. Leo, dit 
keer zonder Harrie, Nettie en zijn vrouw Corry, bedankt voor deze mooie wandeling. Wij wensen 
Corry van harte beterschap en hopen dat ze snel weer genezen zal zijn. Zij is met haar fiets gevallen 
en heeft de arm gebroken en een scheur in de bovenarm/schouder. Jammer genoeg hebben wij op 1 
december a.s. onze laatste wandeling en stoppen wij ermee. Wij kijken terug op bijna 20 fijne 
wandeljaren.   
 
José Ernste 

 

 
 
 
 
 
 

Samen Op Stap ‘96 
 

Sectie wandelen van de Spoorweg-Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen. 

Secretariaat: Putgraaf 64 6411GT Heerlen T: 045-5410534  

 

 

Extra Nieuwsbrief 
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Beste sectieleden. 

 

Op de voorlopersvergadering van 19 oktober jl. is duidelijk geworden dat doorgaan met de sectie 

wandelen er niet meer inzit. Voor de overgebleven voorlopers is het niet meer te doen om een 

betrouwbaar wandelprogramma voor het nieuwe jaar te bewerkstelligen. Daarnaast is o.a. ook de 

vergrijzing binnen onze sectie op een punt gekomen dat meerdere wandelaars niet meer het hele 

traject kunnen uitlopen. Het onderlinge wandeltempo liep steeds verder terug; zodanig dat de 

onderlinge "onvrede daarover" voelbaar werd. Het bestuur heeft dan ook gekozen om niet 

halverwege het jaar te stoppen met de sectie, maar per 1 januari a.s. 

De wandeling van 1 november gaat gewoon door.  

Op 6 december zal de wandeling vanaf de Spuiklep starten en ongeveer 7 km lang zijn.  

Na de wandeling, die ook bij de Spuiklep eindigt, wordt u vanaf 12.30 uur een lunch (belegde 

broodjes, vla, koffie/thee/fris) aangeboden. We zullen dan het 20- jarig bestaan vieren en samen de 

laatste uren van "Samen op Stap" meemaken. Ook de niet wandelaars zijn vanaf 12.30 uur van harte 

welkom in de Spuiklep. 

Wij zullen als bestuur iedereen als lid van de wandelsectie afmelden bij de ledenadministratie. 

Eventuele opzegging van het lidmaatschap van de SSOVH moet u zelf regelen voor 31 december 

a.s. Voor hen die over internet beschikken kan dat per email via de SSOVH ledenadministratie op 

het mailadres: ledenadministratie@ssovh.nl 

Per post kan ook naar het adres: 

Ledenadministratie SSOVH, Haghenstraat 4-E, 6461 VT te Kerkrade.  

LET OP 

WANDELINFO  6 DECEMBER 2015.  

 

De voorlopers Paul Eestermans, Gertie van der Duin en Riny van den Hurk hebben hun wandeling 

aangepast. We vertrekken vanaf de Spuiklep om 10.30 uur (er is geen pauze). Gaat u niet mee 

wandelen óf komt u niet naar de Spuiklep, laat dit dan uiterlijk 1 december weten bij Paul 

Eestermans Tel. 045-5418062. (paul.eestermans@home.nl) 

 

 

Namens het sectiebestuur 

 

Jan van Os 

 

voorzitter/secretaris 
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Nieuws van de Senioren.  

Op  woensdag  21 oktober  werd voor  de 25 aanwezige de film INTOUCHABLES  vertoond.                                  

Een waar gebeurd verhaal, over een fysiek gehandicapte Franse miljonair Phillippe die een grote villa 

had. Hij zocht een persoonlijke verzorger voor dag en nacht en die ook voldoende aandacht gaf. Uit 

de auditie koos hij een grote Senegalese jongeman Driss genaamd. De sfeer veranderde meteen, hij 

liet zich tot ergernis van het andere personeel, van alles welgevallen van Driss. Dit leidde geregeld tot 

komische situaties in het tragische leven van Phillippe. Dan duikt een jongere broertje van Driss op in 

de villa, Phillippe denkt dat het beter is dat Driss terug gaat om zijn moeder te helpen. Hij komt toch 

weer terug omdat het slecht gaat met Phillippe. Daar neemt hij een snelle sportwagen en rijd naar de 

kust, waar Driss een date heeft geregeld voor Phillippe met correspondentie vriendin. Verder gaat 

ieder zijn eigen weg. De aanwezigen werden getrakteerd op koffie en cake, we hebben weer genoten 

van een gezellige middag.  

Woensdag 11 november was een bijzondere middag. Dit jaar waren er 5 leden van de Sectie 75 jaar 

geworden. Te weten Riny van den Hurk, Michel van der Broeck, Rene Collaris, Hub Berkers en Harrie 

Beelen. Na de felicitaties en ze een lang leven te hebben toegezongen, hebben de jarigen 

gezamenlijk de 45 andere Senioren getrakteerd op koffie, vlaai en hartige hapjes. En de middag was 

weer geslaagd!!  

 

 

Als laatste is er nog de kerstviering op 16 december om 14:00 uur waarbij er een orkest uit Brunssum 

optreedt in de Charles-Dickens stijl. Graag zien wij jullie daar om er samen een gezellige middag van 

te maken 

Harrie Beelen.                                                                                                                                                                              

Riny van den Hurk. 
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Op zaterdag 2 januari 2016  zal er weer de traditionele 

Nieuwjaarsborrel / receptie plaats vinden voor alle SSOVH leden. 

 

Van 14.30 tot 19.00 uur zal de Nieuwjaarsborrel plaats vinden, 

waarin men elkaar een goed 2016 kan wensen en waarvan we hopen 

dat het weer een gezellige happening wordt. Er zal rustige muziek 

gedraaid worden, zodat ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld kunnen 

worden. 

We hopen dat we jullie allemaal mogen ontmoeten. 

 

De Evenementencommissie 

                                                               


