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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 14 mei 2021 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

Helaas, het heeft nog niet zo mogen zijn om versoepelingen toe te laten.  

De kopij is ook heel summier, maar gelukkig hebben wij Frans die ons verblijdt met een 

stukje over hetgeen er nu allemaal gebeurd en  helaas hebben wij weer afscheid moeten 

nemen van een lid. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 
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                            IN MEMORIAM 

                             Op donderdag 25 maart 2021 is ons lid 

                                                 Dhr. Rinus van Lierop 

                overleden 

                                 Dhr. Van Lierop was jaren lid van het hoofdbestuur en  

                                   vervulde daar ook de functie van 2e voorzitter.      

                           Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

Heerlen 

Wat gaat een maand snel om. U hebt net het Frontsein Nieuwsbrief uitgave maart onder 

ogen gekregen of ik mag alweer voor april gaan schrijven. Bij deze dan maar. Ach, helemaal 

niet vervelend hoor. Zo hoort u toch nog iets van uw SSOVH. Graag wil ik nog even op mijn 

stukje van maart terugkomen. Want ik sloeg de plank wel behoorlijk mis. Allereerst al v.w.b. 

het vaccineren. Wat een rommeltje is dat geworden. Eerst dit, dan weer dat of zo. Onlangs 

zijn de 60 plussers mogen komen, zij krijgen dat AstraZeneca. Wat je er ook van denken mag, 

het wordt als tweederangs bezien, zeker na de pauze stop van onlangs, goed, ze zijn weer 

begonnen. Ze weten de oorzaak. Or er wordt weer niet voldoende geleverd. Je zal maar 

minister Hugo de Jonge heten. Krijg je toch werkelijk hoofdpijn om zaken met deze 

leverancier te doen. Ach, ik denk dat het vaccin wel doet wat het moet doen maar gewoon 

een imagoprobleem heeft. En ja, het bedrijf heeft leveringsproblemen. Misschien is de 

communicatie niet goed geweest. Zoals: de werkzaamheid bij mensen is 70%, dan werkt het 

bij 30% van de mensen dus niet. Lieve mensen, zo werkt het natuurlijk niet. En dan als je 

ouder bent dan 65-jaar en wie is dan van ons niet? Wij krijgen het”betere”vaccin: 

BioNTech/Pfizer. Die naam alleen al, niet uit te spreken. Het maakt mij eerlijk gezegd niets 

uit of het vaccin uit Rusland komt of van welk merk dan ook. Als het maar doet wat het moet 

doen! Dat nare virus ons land uit helpen. Dat de boel, ook onze Spuiklep weer open kan. Dat 

u weer naar de Spuiklep mag komen. Daar kijken we reikhalzend naar uit. 
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Natuurlijk had ik ook ongelijk over de avondklok. Die hebben we helaas nog. Graag wil ik 

jullie bijpraten over ons gewezen lid Frits Hornung. Ben niet zo lang geleden even bij hem 

geweest. Na aanmelding een tijdsblok gekozen in overleg met zijn echtgenote. Dan keurig op 

tijd melden bij de receptie. Daar moet je eerst getemperatuurd worden. Nee, niet zoals u 

denkt, er wordt een  “pistool” op het voorhoofd gericht.  Ik had gelukkig geen verhoging, 

althans , dat werd me vriendelijk door de jongedame aan de balie uitgelegd. Mocht ik 

doorlopen naar het restaurant en plaatsnemen aan een tafeltje. Even later werd Frits in een 

rolstoel van het huis naar mij toe gereden. Een gelukkige lach was mijn deel. O ja, de 

bezoekers moeten een mondkapje dragen, de bewoners niet. Nou ja, dat is ook het ergste 

niet. Je mag elkaar ook niet aanraken. Best lastig. En waar ga je het dan over hebben? Ach, ik 

heb altijd wel gespreksstof.  En ook Frits had dat bij tijd en wijle ook wel. Even over auto’s en 

de motoren gepraat. En natuurlijk over onze afdeling, waar hij een aantal jaren 

penningmeester in is geweest. Maar dan komt toch naar voren dat Frits erg broos is. Weet 

dan plots even niet wat hij in het verzorgingshuis doet. Wil naar huis. Is dan erg onrustig. Dat 

brengt Parkinson ook met zich mee. Je merkt dan ook dat zijn initiatief even weg is. 

Parkinson is een verzamelnaam voor heel veel aandoeningen. Ik denk even terug aan Prins 

Claus. Had hij de rotziekte ook niet? Als het uurtje om is, geef ik Frits, tegen alle 

coronavoorschriften in, een knuffel. Weer die eerdere glimlach. Daar doen we het voor! 

Hartelijk nemen we afscheid en beloof hem terug te komen. Frits gaat weg in zijn rolstoel. 

Niet meer “mijn”Frits. Het doet pijn en slik even. Zo kan je dus ook oud worden. Enfin, we 

hebben het niet voor het uitzoeken. Hopelijk mogen we gezond blijven en elkaar desnoods 

onder vele regels, snel weer ontmoeten. Op de valreep van het inleveren van dit stukje, krijg 

ik het droeve nieuws dat SSOVH hoofdbestuurslid en tweede voorzitter Rinus van Lierop op 

25 maart is overleden. Rinus mocht helaas niet ouder dan 78 jaar worden. Volgende uitgave 

zal ik proberen een stukje aan Rinus te wijden. Heeft u behoefte om eens te bellen of te 

reageren via e-mail, hierna volgt mijn nummer en e-mailadres.  

Frans Evers 

06-51358831 

f-evers@home.nl 

 


