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Januari 2023 
2 Nieuwjaarsreceptie 
3 Tafeltennis 
4 Senioren 
5 Biljart/ Reflex 
7 Computer/ Country 
9 Bridge/ Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren 
12 Biljart/ Reflex 
14 Country 
16 Bridge/ Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren 
19 Biljart 
20 NVBS 
21 Country 
23 Bridge/ Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren 
26 Biljart/ Reflex 
28 Country 
30 Bridge/ Biljart 
31 Tafeltennis 
 

Februari  
1 Senioren 
2 Biljart/ Reflex 
4 Computer/ Country 
6 Bridge/ Biljart 
7 Tafeltennis 
8 Senioren 
9 Biljart 
11 Country 
13 Bridge/ Biljart 
14 Tafeltennis 
15 Senioren 
16 Biljart/ Reflex 
18 Gesloten ivm Carnaval 
19 Gesloten ivm Carnaval 
20 Gesloten ivm Carnaval 
21 Gesloten ivm Carnaval 
22 Gesloten ivm Carnaval 
23 Biljart 
25 Country 
27 Bridge/ Biljart 
28 Tafeltennis 
 
 
 

inleveren kopij graag vóór 17 februari 2023. Opzeggen lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. 

Voor de volledige SSOVH statuten zie: www.ssovh.nl 
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Voorwoord:   

Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 2023, hopelijk heeft u fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling gehad.  

Namens de redactie wensen wij u de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar, met heel veel 

goeds en gezondheid. 

    

 

Harrie Beelen 

28-07-1940 – 31-12-2022 

 

l koffie ‘slurpend’ thuis gaat plots mijn telefoon. ‘Heb je het al gehoord van Harrie?’ Ja, 

ik weet dat Harrie en Nettie Beelen midden december 2022 zijn verhuisd naar 

zorgcentrum Bergweide in Heerlen. Vlak bij de voormalige wachtpost 16. ‘Nee!’, wordt 

me uitgelegd, ‘Harrie is overleden vanochtend’. Ik herhaal wat ik hoor. Echt verbaasd ben ik 

niet. Harrie was het afgelopen jaar fysiek flink achteruit aan het gaan. Hij werd behandeld in 

Sittard aan ouderdom leukemie. De behandeling en levenskansen zijn tussen jonge mensen 

en of ouderen anders. Gezien Harrie’s leeftijd en was hij niet wat te lang doorgelopen? De 

behadeling had kennelijk geen soelaas.  

Nadat ik de leden van de SSOVH-sectie Senioren en van de Bond voor Gepensioneerd 

vervoerpersoneel via een e-mailtje had geïnformeerd, brak reactie richting mij los. Maar steeds 

weer: een sociale man en of een zorgzame man. Dat laatste kan ik alleen maar onderschrijven. 

Regelmatig had hij het over zijn bezorgdheid richting zijn vrouw Nettie. Een half jaar geleden 

nog, Harrie moest een brief ondertekenen die naar de gemeente Heerlen moest. Daar stond 

een deadline voor. Op een woensdagmiddag zou Harrie naar de Spuiklep komen en deze brief 

ondertekenen. Maar ’s ochtends ging de telefoon, ‘Frans, ik kan vanmiddag niet naar de 

Spuiklep komen’, ‘ik ben vanochtend boodschappen gaan doen, en ik ben bekaf’. Ik besloot 

daarop om dan maar naar Harrie te rijden. Carla zou even de honneurs voor mij waarnemen 

in de Spuiklep, dan kon ik naar Harrie in Mariabad.  

Daar aangekomen stond Harrie geleund tegen een verkeersbord. Hij opende de bijrijdersdeur 

en vroeg of hij even mocht zitten. Ik zag een enorm vermoeide Harrie. Hij las de brief en 

ondertekende. Hierop werd hij wat emotioneel en gaf aan mij aan, ‘ik maak het niet lang meer, 

Frans’. Ik schrok enorm. Na nog wat gepraat, gaf hij weer aan dat zijn zorgen naar Nettie 

uitging, Harrie ging weer naar binnen, moeizaam lopend.  

Harrie was een zoon van machinist Hendricus Hubertus Beelen. Een vader die op 9 december 

1899 in Nederweert was geboren. In september 1920 leerling-machinist werd in Weert. In juni 

1925 trok zijn vader naar Heerlen waar hij enkele jaren later (1929) onder-machinist werd. In 

A 
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december 1940 werd Beelen senior machinist. Door oorlogshandelingen overleed hij op 3 

september 1944 op een stoomlocomotief tussen Heerlen en Schaesberg. De naam van zijn 

vader (H.H. Beelen) was op een koperen herdenkingsplaquette aangebracht, samen met nog 

vijf anderen. Harrie was nog net geen vier jaar oud. Door zijn jonge leeftijd had hij helaas geen 

echte herinnering aan zijn omgekomen vader, zo zei hij mij later wel eens. Een aantal jaren 

hield ik deze plaquette bij door het te poetsen en of er steeds weer nieuwe plantjes in te zetten. 

Soms vond ik weleens vijf euro, of een tientje in mijn dienstkastje. Maar van wie? Harrie 

verdacht ik er wel eens van.  

Ook Harrie werd NS-machinist in Heerlen. Een gewaardeerd collega die al ‘jong’ met de VUT 

mocht gaan.  

Harrie heeft zich in leven ook beziggehouden met werkzaamheden bij een woningcorporatie. 

Voor zover ik weet heeft hij daar een koninklijke onderscheiding voor mogen ontvangen. 

Verder was Harrie voorzitter van de SSOVH-sectie Senioren en medebestuurder in de BGV-

afdeling Heerlen. Harrie is tot nagenoeg aan zijn dood actief gebleven voor de beide 

verenigingen. In dat opzicht wel een drijvende kracht die velen kon enthousiasmeren. Zijn 

twinkelende ogen zijn gedoofd, Harrie we missen je nu al. Frans Evers   

 

                                            Geachte SSOVH lid, 

 

SSOVH stapt met 2023 over op een ander programma voor de ledenadministratie. 

Het huidige programma is sterk verouderd en voldoet niet meer. 

Belangrijk voordeel voor SSOVH en voor mij is dat de contributiebrieven straks per mail 

verzonden kunnen worden. 

Dat is niet alleen minder arbeidsintensief maar ook sneller en vooral goedkoper! 

 

In de aanloop van deze verandering wil ik jullie laten weten dat er t.z.t. 2 e-mail berichten 

naar jou verstuurd gaan worden. 

- Met het eerste bericht wordt de komst van de SSOVH contributiebrief aangekondigd. 
- Met het tweede bericht ontvangen jullie dan de contributiebrief als bijlage in ‘n mail 

zonder tekst. 
 

 Een voorbeeld van de tekst in de e-mail met de aankondiging zien jullie in de bijlage. 
 

Nu is het uitermate belangrijk dat jullie een correct mailadres opgegeven hebben. 

Daarom vragen wij jullie om dit nu te controleren en eventueel te reageren. 

Verzoeken om dit voor je aan te passen ontvang ik graag zo spoedig mogelijk. 

Vermeld a.u.b. bij zulke verzoeken ook steeds je volledige naam en adresgegevens. 
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Kersttoernooi 2022 sectie biljart 

Na twee toernooiloze Covid-jaren konden de biljarters op donderdag 15 december eindelijk 

weer eens hun traditionele kersttoernooi houden. 

Vol verwachting sijpelden vanaf half 10 alle 17 leden de feestelijk aangeklede Spuiklep 

binnen, waar na een kopje koffie met kerstbrood, de strijd in 5 poules kon beginnen. 

De nummers 1 en de drie beste nummers 2 van de poules plaatsten zich voor de 

kwartfinales. Zoals bij ieder toernooi konden ook hier weer enkele verrassingen worden 

genoteerd. Zo wisten Arie Anker, de nr 2 van de plaatsingslijst en clubkampioen 2021 Hilbert 

Grimmius, zich niet te kwalificeren voor de kwartfinales. 

Na een uitstekende,  door partners Mia, Ineke, José en Elly verzorgde lunch, begaven de 

kwartfinalisten zich naar de wedstrijdtafels voor de strijd om de 4 plekken in de halve finales. 

Vier spannende partijen later wisten zich Wiel Baten, Guy Borghans, Leo Wijnands en Jo van 

Aken te plaatsen , door overwinningen op resp. Frans de Wildt, Guus Brandt, Harry Goetheer 

en Harry de Wildt, waarbij de beslissing tussen Jo en Harry pas na een spannende verlenging 

viel. 

In de halve finales werd Guy door loting gekoppeld aan Leo en moest Wiel het opnemen 

tegen Jo. Wiel speelde een uitstekende partij en verwees Jo naar de troostfinale. In de 

andere halve finale bood Leo stevig weerwerk aan Guy maar moest hij uiteindelijk het 

onderspit delven. 

In de finale bevestigde Guy zijn uitstekende vorm van de laatste weken  en versloeg hij Wiel 

in 18 beurten. Leo wist zich door een mooie overwinning op Jo te verzekeren van de bronzen 

medaille. 
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Guy Borghans, winnaar Kersttoernooi 2022 

 

 

Uitslag Kersttoernooi 2022 

1. Guy Borghans 

2. Wiel Baten 

3. Leo Wijnands 

Na de prijsuitreiking vond de huldiging plaats van de winnaars van de libre-competitie 2022. 

Die competitie kende een heel spannend slot waarbij nieuwkomer Jo van Aken tenslotte nipt 

oud-kampioen Harry de Wildt enkele punten vóór bleef.  Guy Borghans completeerde de  

top-3 .  

 

 

Uitslag Libre-competitie 2022 

1. Jo van Aken 

2. Harry de Wildt 

3. Guy Borghans 
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Top-3 libre 2022 Harry, Jo en Guy 

Boy van der Heijden tenslotte mocht zich laten kronen tot winnaar van de  

Guus Brandt-trofee, de onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan de speler die zijn 

moyenne het beste verbetert. 

Na de prijsuitreiking besloot voorzitter Leo Wijnands deze bijzonder geslaagde dag met een 

woord van dank aan eenieder die had bijgedragen aan het welslagen van het Kersttoernooi 

en in het bijzonder aan de vrijwilligers John Wijnands, Frans de Wildt en Lei Custers die er 

elke maandag- en donderdagavond weer voor zorgen dat de Spuiklep open en de bar 

bemand is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


