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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Deze bijzondere tijd vraagt om een bijzondere nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geen agenda omdat 

de Spuiklep naar aanleiding van de noodmaatregelen ook gesloten is tot nader order. Toch wilt het 

Hoofdbestuur een aantal mededelingen doen en dat kunt u in deze bijzondere nieuwsbrief lezen.  

Namens de redactie hopen wij dat iedereen nog gezond en wel is, wij wensen jullie ook heel veel 

sterkte in de komende tijd.  

STAY SAFE!  Houdt u aan de maatregelen en blijf vooral gezond en veilig allemaal.  

 

 

Beste Leden van de SSOVH sectie Senioren, 

Dit stukje schrijf ik in ‘crisistijd’. Een coronacrisis. Of, zoals het officieel wordt genoemd: Covid-19. Nou, 

het zal mij worst zijn, hoe het wordt genoemd. Gelukkig is de piek van besmettingen en sterfte er 

voorlopig even uit. De vraag is op dit moment, heeft de overheid juist gehandeld. Door Nederland op 

slot te zetten. Wat is of was wijsheid in deze. Even terug in de tijd, 16 maart, om 19:00 uur hield onze 

minister-president Mark Rutte een beladen toespraak. Ook de Spuiklep ontkwam niet aan de 

maandenlange sluiting. Ongekend eigenlijk. Onze paasbrunch, mede georganiseerd met de BGV 
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afdeling Heerlen, ging niet meer door. Onze wekelijkse woensdagmiddagen waarop iedereen uitkijkt, 

een echt uitstapje, maar dan niet zo ver van huis, dicht! Toch was de toespraak van Rutte een historisch 

unicum. Zijn belangrijkste woorden destijds waren: ‘samen staan we voor een opgave van enorme 

omvang.’ ‘We moeten dit echt met 17 miljoen mensen samen doen.’ Hij sloot af met: ‘Let een beetje 

op elkaar’. Nu maanden later, is de vraag, heeft het gewerkt? Ik kon me nauwelijks herinneren dat zo’n 

toespraak eerder was gebeurd. Ergens in de begin jaren ’70 (dec. 1973) ja, toen hield toenmalig 

premier Joop den Uyl (1919-1978) een zeer beladen toespraak over de oliecrisis. Niet 

levensbedreigend, zoals nu het coronavirus. Eind maart sprak onze koning Willem-Alexander ons 

vaderland moed in. Een warm en meelevende toespraak. Toe was de hoop nog dat onze Spuiklep op 

18 april weer open zou gaan. In tegendeel. Nog maar kort mogen we heel langzaam weer wat meer. 

Maar voorlopig zijn we gekluisterd aan de anderhalve meter. Geen handen schudden en vooral steeds 

weer aanmelden als u naar de Spuiklep komt. En als u dit nog kunt lezen, dan boft u, u bent nog onder 

ons. Dat kan helaas onze oud collega Wil Geerts niet meer zeggen. Hij is op 84-jarige leeftijd aan het 

virus overleden. Wil was in goede doen bij NS in dienst als hoofdconducteur en een fel kaarter. Wat 

vindt u nou van de kreet het ‘nieuwe normaal’, dat is toch al niet normaal? Maar goed, dat wordt een 

oeverloze discussie. Ik ben 67-jaar, geen oorlog meegemaakt, gelukkig. Ik ben dus van ver na de oorlog, 

1953, dan denk je, de mensheid heeft nu wel de grootste ellende achter de rug en dat het alleen nog 

maar crescendo zou gaan. En dat mijn kinderen in een nóg betere wereld zouden leven. Nu zijn we 

weer keihard terug op aarde. Wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat. Toch moet we maar 

niet gaan doemdenken, kijken hoe ver we er voor elkaar kunnen zijn, welke kleur, geloof of politieke 

voorkeur men ook heeft. Ook al zijn verschillen tussen mensen soms heel groot. We moeten het 

overbruggen. Ik lijk nu wel dominees praat uit te kramen. Maar, we hebben elkaar gemist. En op dit 

moment is nog niet iedereen langs geweest in de Spuiklep. Toch hoop ik dat iedereen weer gaat 

bridgen, tafeltennissen, of badminton kan spelen en ook het biljarten is weer opgepakt. En zijn de 

inloopmiddagen op de woensdag weer aardig bezet. Misschien is ook het line dansen weer bezig. Ik 

wens iedereen, namens het SSOVH bestuur een virus vrije omgeving toe. En vlug tot ziens. En denkt u 

aan het blijven aanmelden? 

Frans Evers 

 

 
 Beste SSOVH leden,  
Er is goed nieuws van het Corona front wat wij met jullie willen delen.  
Met de aangepaste richtlijnen van de Overheid kan de Spuiklep per 1 juli 2020 weer open.  
Voor de bezoekers gelden wel een aantal beperkingen:  
- Er mogen max. 100 personen, incl. de bar vrijwilliger, in de Spuiklep aanwezig zijn.  

- Nog steeds geldt de anderhalve meter regel.  

- Dit geldt voor alle secties die gebruik maken van de zaal.  

- Toiletbezoek is mogelijk, maar er mag niet omgekleed en/of gedoucht worden.  

- Alle Spuiklep bezoek dient gereserveerd te worden, een presentielijst wordt bijgehouden die 4 
weken bewaard dient te worden. Verder vindt er triage plaats.  
 
Voor de persoonlijke hygiëne is een tafel geplaatst waarop een fles desinfecterend middel om uw 
handen te ontsmetten.  
De bar vrijwilliger  
- Heeft de bevoegdheid om bezoekers de toegang tot De Spuiklep te ontzeggen en mee als taak 
bezoekers aan te spreken op de ‘anderhalve meter’ ruimte.  
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- Ontsmet 1x per uur de klinken van de entree- zaal- en toiletdeuren alsmede de toiletbrillen. 
Reinigen vindt plaats met desinfecterende doeken voor eenmalig gebruik.  
 
Voor de sectie Country is het vast heel lastig, maar nog steeds geldt ook hier de anderhalve 
meter regel voor afstand tussen de mensen onderling.  
Ook gaat de Fitness zaal gaat weer open, ook hier geldt de anderhalve meter regel, je dient het 
bezoek van de Fitness zaal te reserveren; dat kan bij het aanspreekpunt van de sectie.  
De sectie Tafeltennis kan ook weer sporten in De Spuiklep zij het met inachtneming van de 
anderhalve meter regel, dus alleen enkelspel en geen dubbel.  
Hoge boetes voor zowel individueel als ook voor de vereniging willen wij voorkomen, dus moeten 
wij er samen voor waken dat er géén situaties ontstaan waarop bij een eventuele controle door 
Handhavers en of Politie wordt gehandhaafd.  
- Voor alles waarin deze SSOVH regeling niet voorziet, geldt dat de regels die door het RIVM of 
de landelijke of regionale overheid zijn opgesteld, vigerend zijn.  
 
Als laatste blijft; dat wij juist nu het lef dienen te hebben om elkaar aan te spreken zodat er geen 
conflicten ontstaan met opgelegde overheidsregels. Blijf vooral beleefd en zeker gezond!  
Bestuur SSOVH 

Met vriendelijke groeten, 

Het gezamenlijke Bestuur SSOVH 
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