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Voorwoord: 

 Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen voor 2021. Dat het een jaar mag worden met 

veel geluk, liefde, gezondheid en voorspoed voor iedereen! Helaas hebben we ook weer 

afscheid moeten nemen van een veelzijdig lid, er is een jubilaris binnen de computersectie, 

een nieuwjaarswens vanuit de Senioren.  

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en een gezond 2021 toe. 

 

 De agenda die in deze nieuwsbrief staat is uiteraard onder voorbehoud van de 

maatregelen van het RIVM!  

Daarom is de agenda ook alleen over januari, zo gauw als de Spuiklep weer open mag en 

er weer activiteiten georganiseerd mogen en kunnen worden, zal de agenda ook weer 

bijgewerkt worden! 

 

 

                            IN MEMORIAM 

                             Op maandag 30 november 2020 is ons lid 

                                                 Mevr  Riny van den Hurk 

                overleden 

                                 Mevr. Van den Hurk was lid van de sectie Senioren en de BGV  

                           Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

Op maandag 30 november in de namiddag sijpelde langzaam het droevige nieuws binnen bij 

de leden van de SSOVH sectie Senioren en BGV afdeling Heerlen, dat ons lid en bestuurslid 

Riny van den Hurk na een kort maar heftig ziekbed was overleden. Geboren in Utrecht op 27 

september 1940 moest zij als opgroeiende tiener meewerken in de kruidenierszaak van haar 

ouders. Slepen met zakken kolen en zware gasflessen was haar niet vreemd. Ook moest er 

bezorgd worden bij de klanten. Tijdens haar werk ontmoette zij de liefde van haar leven, Ger 

van den Hurk. Door het werk van Ger, bij NS, kwam het gezin Van den Hurk in Heerlen 

terecht waar hun beide zonen, John en Ruud, werden geboren. Lange tijd woonden ze in het 

Schaesbergerveld in de Harlingenstraat. Hier moest Riny 15-jaar geleden afscheid nemen van 

Ger. Na zijn overlijden ging Riny alleen verder door het leven en vond in het vrijwilligerswerk 

in verzorgingstehuis Bergweide weer een nieuw bestaan. Niets was haar teveel, wafels 

bakken, gymles begeleiden, koffiejuffrouw en zelfs werd ze een waar artieste. Velen kennen 
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haar dan ook als de alleenstaande juffrouw Janssen, ook dit voerde zij wel op in de Spuiklep. 

Ook als bestuurslid bij de SSOVH sectie Senioren en als lid bij de BGV stak zij graag haar 

handen als helpende uit. Wij herinneren ons dan haar bezigheden bij de Kerstmiddagen, 

Paasbrunch, het Haring Happen enz. Waarbij Riny altijd, zonder morren, de vele 

boodschappen haalde. En altijd maar weer goedgemutst en vrolijk met veel gesprekstof. Na 

een vervelende val in haar woning waarbij zij haar heup brak, vond ze het beter om te 

verhuizen. Ze vond een prachtig appartement in het Mariabad in het Heerlense centrum. 

Waar ze toch ruim twee jaar goed heeft mogen wonen. Hoewel ze ruim anderhalf jaar 

sukkelde met haar gezondheid, had ze toch nog een grote wens: 80-jaar worden. Dat is haar 

in september gelukt, en kon ze dat met haar mede leden in de coronaproef aangepaste 

Spuiklep vieren. Daar heeft ze die dag enorm van genoten. Nadat ze vernam dat ze 

buikvlieskanker had, heeft ze zich er bij neergelegd en wilde alleen nog maar naar haar grote 

liefde Ger. Wij als bestuur en leden, gaan Riny enorm missen en gaan haar zeker niet 

vergeten.  

Op verzoek van de familie zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. 

 

SSOVH sectie Computer 

Een paar maanden geleden mocht ik bij ontstentenis van de vaste vrijwilliger (Bob 

Noordenbos was met vakantie) zelf eens aanwezig zijn op een computerdag. Waarbij tussen 

het gesloten zijn van de horeca en weer opengaan, om uiteindelijk weer te sluiten, nog volop 

van alles aangeboden kon worden. Van een pilsje en koffie of thee tot zelfs een heuse kop 

erwtensoep, dat normaliter niet verkrijgbaar is in de Spuiklep. Laten we het maar een 

eenmalige verwensessie noemen. En tijdens mijn aanwezigheid kreeg ik een verhaal te horen, 

dat ik niet wilde horen. Iemand in de computerclub was al ruim 32-jaar lid in de SSOVH en had 

destijds geen aandacht gekregen dat hoorde bij een 25-jarig jubileum. Dat vond ik slordig. Hoe 

kan dat nou? Die vraag speelde die dag meermaals door mijn hoofd. Hoewel ik als 

hoofdbestuurslid niet persoonlijk verantwoordelijk was, want ik was in 2013 geen bestuurslid, 

vond ik het niet kunnen dat er destijds zo slordig is omgegaan met de jubileum administratie. 

Dus nadat ik de Spuiklep had afgesloten, en de computerleden welgemoed naar huis togen, 

ging ik thuis aangekomen maar eens de PC openen en de administratie nakijken. En tot mijn 

stomme verbazing staat er dan toch echt: Guill. Loenders lid geworden 08-01-1988. Van onze 

voorzitter kreeg ik het speldje met 25-jaar erop om aan Guill. uit te reiken. Maar dan heb je 

maar eenmaal per maand de gelegenheid. Namelijk steeds op de eerste zaterdag van iedere 

nieuwe maand. Inmiddels was de horeca weer gesloten, en zochten we naar oplossingen. 

November was de Spuiklep dicht. Maar 5 december was een optie. De echtgenote van Guill. 

voorzichtig gepolst, en jawel, Guill. kon aanwezig zijn. ’s Morgens vroeg naar Stox op de 

woonboulevard getogen en een prachtige bos bloemen gekocht. Daarop naar de Spuiklep 

gereden. Hier was een select groepje computerleden al bezig om hun PC’s te installeren. Op 

enig moment heb ik met een verontschuldiging voor het veel te late aanbieden van  het 

speldje een moment gekozen om Guill. Loenders toch even in de spotlights te plaatsen en hem 

zijn welverdiende aandacht te geven. En uiteraard de bloemen aan zijn echtgenote te 
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overhandigen. Bij leven en welzijn hoop ik dat Guill. over acht jaar niet vergeten gaat worden. 

Aan mij zal het niet liggen. Het staat in mijn agenda. 

 

     

 

 

 

Beste Senioren, 

Weg 2020! Eindelijk kunnen we dat rot jaar achter ons laten. Maar laat ik eerst u, lid en lezer 

van de SSOVH sectie Senioren, een heel gelukkig nieuwjaar toewensen namens het bestuur 

van uw SSOVH sectie Senioren. Het is midden januari als u dit leest, beetje ‘mosterd na de 

maaltijd’, zullen we maar zeggen. En mag dat nieuwe jaar dan ook heel gezond zijn en blijven? 

Dat gezond blijven, hebt u niet alleen in de hand. We moeten dat samen doen. Vooral ook een 

beetje op elkaar letten. Wat gaat ons nieuwe jaar brengen? Had ik maar een glazen bol. Wat 

gaat onze overheid aan ons opleggen nà 19 januari. Blijven we in lockdown, die geruchten 

gaan er wel. Duitsland heeft het verlengd tot 31 januari 2021. Mogen we misschien toch iets 

meer? Er blijven nog zoveel vragen. Gaat het vaccin ons helpen? Men is al begonnen met het 

vaccineren. Onze generatie zal in maart aan de beurt zijn. Onwillekeurig denk ik even aan 

iedereen die iemand heeft verloren aan corona. Want dat blijven verliezen die ons misschien 

niet waren overkomen als corona bij ons weg was gebleven. Ook in de afdeling Heerlen 

treuren we nog om Math Velders en Riny van den Hurk, niet overleden aan de corona, maar 

door domme pech om een vreselijke ziekte te krijgen. Mag in dat opzicht 2021 ons allen 

sparen? Op moment van mijn schrijven is het 6 januari, dus ik weet niet of onze eerste 

inloopmiddag op 20 januari weer mogelijk is. En natuurlijk, kunnen we weer eens een bakkie 

samen doen? Laten we nu eens positief blijven, komt u ook weer? Ook u die we niet of 

nauwelijks zien. Het bestuur kijkt naar u uit. Benieuwd wat we doen? Heel veel, kaarten, 

bridge, tafeltennissen, sjoelen, biljarten, darten en bovenal even gezellig bij elkaar zijn. Kom 

op, blijf niet op uw krent zitten. Kom maar langs, elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 

16:30 uur. Anders bel of mail me maar. Niet bang zijn, u wordt niet opgegeten. Frans Evers 

0651358831 f-evers@home.nl  
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