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IVM NOG STEEDS DURENDE SLUITING VAN DE 
SPUIKLEP IS ER VOORALSNOG GEEN AGENDA 
BESCHIKBAAR. OP HET MOMENT DAT HET WEER 

KAN ZAL DE AGENDA ZO SPOEDIG MOGELIJK 
VOLGEN.  
  
 

inleveren kopij graag vóór 3 april 2021 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

Helaas, helaas mogen er nog steeds geen activiteiten georganiseerd worden. Iedereen vindt 

het ontzettend jammer, maar het is zoals het is. Hopelijk kunnen we later dit jaar weer vele 

leuke, gezellige en sportieve activiteiten/ uitjes organiseren. Tot dan is nog volhouden. 

Misschien volgende maand al, als de lockdown niet verlengd wordt.  

De ledenadministratie geeft aan dat het overgrote deel van de leden hun contributie netjes 

betaald heeft, echter we missen nog een aantal. Het zou ontzettend fijn zijn als de leden die 

nog niet hun contributie betaald hebben, dit alsnog zo spoedig mogelijk kunnen doen! Dat 

als we straks weer activiteiten mogen en kunnen organiseren, we dan ook het budget 

hebben om dat te kunnen doen.  Alvast bedankt!  

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 
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Een stukje van uw SSOVH-secretaris, 

Nu eens geen stukje voor alleen de sectie Senioren, maar in principe voor alle leden. De 

Spuiklep is dicht. Geen nieuws, dat wist u al. De kachels zijn teruggedraaid, het is 

buitengewoon fris in de fitnesszaal. Natuurlijk hoeft u niet bang te zijn dat de boel gaat 

bevriezen. Daar wordt voor gezorgd, het gaat niet gebeuren. Zelf mis ik mijn mede 

interieurverzorgers op de woensdagochtend. Natuurlijk vervelen de barvrijwilligers zich ook 

te pletter. De biljarttafels weten niet wat ze overkomt. Geen mannen die ze strelen met hun 

fluwelen stoten. Geen vloek als een bal wordt gemist. En de kaarten die de bridgers 

gebruiken, staan stijf van de schimmel. Zijn zowat al een jaar niet meer gebruikt. Het 

pingpong balletje ligt weg te teren. Krijgt geen klappen meer. Kortom, het is stil in onze 

locatie. Niemand die er nog komt, geen pilsje met elkaar drinken of een kop koffie. En dan de 

leden van de sectie Senioren, geen sjoelende dames met hun vertrouwde liedjes of 

kaartende mannen die af en toe met stemverheffing de winnende kaart op tafel gooien of 

een missende dartpijl. Het sjutteltje ligt stil op een plankje. De sportzaal in Heerlen is 

verlaten. Geen country dansende dames en of heren. Er worden zelfs geen foto’s meer aan 

elkaar getoond in sectie fotoclub. Er zal vast wel gefotografeerd worden, maar ook voor deze 

mannen en vrouwen is geen toegang in de Spuiklep. Geen spelletjes op de PC, de iedere 

eerste zaterdag van de  maand wordt niet bezocht. De vlag ging uit toen we vernamen dat er 

vaccins zijn. De aandelen op de beurs gingen omhoog. Kwam natuurlijk niet alleen door de 

vaccins, maar ook door een nieuwe leider in Amerika. Alles heeft invloed op de centjes. Wat 

ook invloed had, waren de rellen in Nederland op diverse plaatsen. Maar wat mij raakte en 

misschien ook voor u, hoe men te keer ging in Eindhoven. Voor mij in mijn actieve loopbaan 

bij NS, is tenslotte Eindhoven een pijnlijk aanschouwen, hier kwam ik bijna dagelijks. Te 

triest voor woorden. Alsof een lockdown en avondklok alleen maar zwaar is voor jongeren. 

Je zal maar als oudere zonder partner alleen thuis wonen. Dan ben je heel kwetsbaar. Dat 

bleek deze week, week 4 van januari, toen ik vernam dat onze oud groepschef van de 

machinisten in Heerlen en cursusleider te Utrecht, Frits Hornung, was opgenomen in 

zorgcentrum Bergweide in Heerlen. Ik zag Frits achteruit gaan met zijn gezondheid. Met zijn 

83 jaar is hij een broos man geworden. Hoewel zijn echtgenote hoop blijft houden dat haar 

man weer naar huis kan. U weet hoe het gaat, na opname blijft men een aantal dagen in 

quarantaine. Daarna mag je een afspraak maken en mag maar één persoon bij de bewoner 

op bezoek. Allemaal om te voorkomen dat Corona weer toeslaat. Zo snel als mogelijk zal ik 

Frits een bezoekje brengen. Met een beetje goede wil, krijgt u het Frontsein Nieuwsbrief 

ergens rond eind februari. Dan is 9 februari voorbij . Mogen we meer? De avondklok zal wel 

over zijn. Daar gaan onze politici zich niet nog eens aan wagen. Denk ik, heb natuurlijk geen 

glazen bol, maar mijn gezond verstand zegt dat. Dat geeft rommel. Graag wil ik jullie 

allemaal een hart onder de riem steken. Blijf gezond, laat aan elkaar wat horen. Eind januari 

hebt u de contributiebrief gekregen. Laat deze niet te lang liggen, betaal op tijd. Natuurlijk zal 

het wat wringen, we zijn dicht en u “moet” betalen. Maar kosten gaan hoe raar dat ook mag 

klinken wel door. Laat onze mooie vereniging niet kopje onder gaan.  

Ik duim dat we elkaar snel weer treffen. Frans Evers.  


