
                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

  

 

 

 

 

 

 

Jaargang 74  volgnr. 4 /  mei 2021

Voorzitter:  
Joop Ozek 
voorzitter@ssovh.nl 
Secretariaat: 
Frans Evers 
06-51358831 
secretaris@ssovh.nl 
Penningmeester: 
Joop Ozek/ Ton de Wildt 
penningmeester@ssovh.nl 

NL52 INGB 0001207122 
De Spuiklep: 
06-15560206 
Coördinator Spuiklep: 
John van Kessel 
Ledenadministratie: 
Haghenstraat 4E 
6461 VT  Kerkrade 
ledenadministratie@ssovh.nl 
  

Storing Keycard: 
06-51358831 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

De Spuiklep is weer open! 
 
We mogen weer beperkt gebruik maken van de 
Spuiklep, hier dient u zich echter wel voor aan te 
melden.  
Voor de secties: Biljart, Country, Tafeltennis en 
Senioren kunt u hiervoor bij Frans Evers terecht.  
Voor de sectie Fitness kunt u zich bij Jos Somers 
aanmelden. 
 

De bar, kleedruimtes en douches blijven nog 
dicht! 
 
AANMELDEN IS VERPLICHT! 
 
Hopelijk kunnen we binnenkort weer een agenda 
presenteren.  
  
 

inleveren kopij graag vóór 1 juli 2021 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

JAAAA, we mogen weer heeeel voorzichtig beperkt gebruik maken van de Spuiklep.  

Er is een stukje over Rinus en over Cas, waarvan we helaas afscheid hebben moeten nemen. 

En een stukje over de Senioren. Hopelijk zijn er binnenkort weer meer versoepelingen en 

kunnen we als voorheen ons leven weer oppakken. Zou heel fijn zijn om iedereen weer te 

mogen begroeten.  

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

                             Op vrijdag 16 april 2021 is ons lid 

                                                 Dhr. Cas van de Bor 

                overleden 

                                 Dhr. Van de Bor was jaren lid van de SSOVH    

                           Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

Rinus van Lierop 

21-11-1942 – 25-03-2021 

 

Het is vrijdag 26 maart en mijn smartphone rinkelt. Ik neem op. Aan de lijn is Harrie Beelen. Zijn stem 

trilt. “Frans, ik heb slecht nieuws”. “Gisteravond is ons BGV lid en SSOVH-bestuurslid Rinus van 

Lierop overleden op 78-jarige leeftijd”. Het zat er wel aan te komen. Want een paar dagen geleden liet 

Harrie al weten dat het heel slecht ging met Rinus. Zelf leerde ik, als HC, Rinus kennen als machinist 

in dienst bij NS. Maar ook een vakbondsman in hart en nieren bij de FNV. Getrouwd met Elly van 

Lierop – van den Bos, zij overleed enkele jaren geleden. Waarna Rinus dapper de levensdraad weer 

oppakte. Hij was als vrijwilliger zeer betrokken bij de Spuiklep waar hij sinds 1980 lid was. Waar hij 

onder andere met medebestuurders om de vijf jaar een vrijwilligersreis van een weekend verzorgde. Dit 

als een dankjewel voor de vele vrijwilligers die de Spuiklep in optima forma laten draaien. Maar Rinus 

was ook aanspreekpunt voor de biljarters die dan ook veel van hem gedaan kregen. Hij was tevens een 

groot vraagbaak voor medebestuurders, zowel voor de SSOVH als BGV-afdeling Heerlen, want hij wist 

veel over de regeltjes binnen de SSOVH. Hij was ook ‘ploegleider’ van zijn poetsploeg. Deze groep 

verzorgd jaar in jaar uit op elke woensdagochtend de Spuiklep. Waarbij gezegd moet worden dat hij 

vond dat de vloer er zodanig moest uitzien dat je er je haren in kon kammen. Tevens droeg Rinus een 

steentje bij aan het opzetten en controleren van de Nieuwsbrief het Frontsein.  Bij de vergaderingen wist 

hij dan ook heel veel te vertellen over de vroegere secties die we allemaal in het verleden bij de SSOVH 

hebben gehad.  Natuurlijk was Rinus ook een man waar je rekening mee moest houden. Hij had een zeer 

eigen wil, dat soms wel eens kon botsen. Dan moest diegene even slikken en beseffen dat hij het niet 

verkeerd bedoelde, maar vanuit zijn bevlogen vrijwilligers mentaliteit zich enorm inzette. Nauwelijks 
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twee jaar geleden werd Rinus nog verrast met het ‘Lid van Verdienste’ en velen jaren eerder de ‘zilveren 

speld’. Rinus was ook tweede voorzitter in het SSOVH-hoofdbestuur. We gaan ook hem zeer missen.  

Frans Evers 

 

 

 

 

Cas van de Bor 

‘Qau Patet Orbis’ 

(zo wijd de wereld strekt) 

23-10-1931 - 16-04-2021 

 

 

 

                                                                                               

  

e zijn op de camping als ’s avonds een app bericht binnenkomt, “droevig bericht, 

maar wellicht weet je het al. Casper van de Bor is overleden”. Nee, dat wisten 

we nog niet want op de camping zie je geen (oud) collega’s. We mijmeren even 

geschokt terug in de tijd. Ik leerde Cas kennen in 1980, toen ik als aankomend 

HC met mijn mentor mocht gaan meelopen. Een stoere man, voor niemand 

bang.  En Carla leerde hem kennen nadat ze lid werd van de SSOVH-sectie Tafeltennis. En 

ook bij haar klikte het met Cas. Dus snel kwamen we over de vloer bij Cas en zijn vrouw Corrie. 

Later ook met onze kinderen, die overigens met veel respect ome Cas en tante Corrie zeiden, 

allicht, tenslotte hebben ze niet met ze geknikkerd. Cas zag het levenslicht in Dordrecht en 

vervulde zijn militaire dienstplicht bij het Korps Mariniers. Hun lijfspreuk staat dan ook onder 

zijn naam. Toen ik Cas leerde kennen, zoals gezegd, een stoere man, bleek voor mij al snel 

dat hij buiten die ‘gespeelde’ stoer zijn, ook een klein hartje had. Een sociale man, met wie ik 

vaak mocht meegaan als lid van het Attentiefonds Rijdend Personeel Heerlen. Ook een 

sportieve vent, want hij liet niet met zich sollen tijdens het tafeltennis. En eerder ook bij het 

voetballen, waarbij hij kennelijk zo ijdel was en een toupetje droeg dat hij in de ‘wedstrijd’ 

verloor.  Hoe dat nu precies zat, geen idee. Maar oudere collega’s hadden het er destijds wel 

eens over. Cas was in goede doen ook lid van het interieurteam (poetsploeg) dat zorg droeg 

voor de Spuiklep. Daar voelde hij zich niet te groot voor. Zelf wist ik niet beter dan dat Cas 

altijd bij de NS had gewerkt, maar voor mijn tijd is hij even weggeweest, werkte hij bij een 

slagerij op de Molenberg. Deze leverde ook sauna’s en met de eigenaar plaatse hij deze dan. 

Op 30 juli 2016 overleed zijn Corrie waar hij vijf kinderen mee kreeg. Na het overlijden van 

Corrie verhuisde Cas van de Jacob van Maerlantstraat 3 (Molenberg) naar een zorgwoning op 

Heerlerheide. Daar zocht ik hem op en na het bekende kopje koffie liet hij me de woning zien. 

De woonkamer was al gezien, daarna de keuken en tenslotte naar de slaapkamer. Maar voor 

hij die opendeed, keek hij me indringend aan, ‘je gaat niet lachen hè?’, met zijn eigen 

bulderende stem. Schuchter beloofde ik niet te lachen. Waarom? De slaapkamerdeur ging 

W 
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open, en….ik keek rond waarom ik dan had moeten lachen. Ik zag het niet, en keek Cas 

vragend aan. ‘Zie je het niet?’ ‘Nee!’ Zijn vinger wees naar een plek naast het echtelijke bed, 

twee sloffies. Ik wist het meteen, de pantoffels van Corrie. ‘Ze kan nog eens terugkomen’ zei 

hij met een knipoog. ‘Kom, koffie’ hij tilde zijn bril op, en veegde een opwellende traan weg. 

Die stoere man. Daarna is ons contact wat verwaterd. Cas ging met de laatste trein, helemaal 

alleen naar de regenboog. Dus als u over een tijd een regenboog ziet, kijk dan eens goed, ziet 

u Cas, samen met zijn Corrie.    

Frans Evers             

 

 

 

 

 

Beste Senioren SSOVH, 

Wat gebeurt er ongelooflijk veel. Je valt bijna van je stoel als je het nieuws volgt. En dan is het ook nog 

een uitdaging om daar rustig onder te blijven. Tenminste, laat ik het dan maar bij mijzelf houden. Terwijl 

we nog maar een maandje geleden zijn gaan stemmen voor de Tweede Kamer en de uitslag in een 

noodvaart over ons werd uitgerold. Dat na een paar dagen twee verkenners hun taak teruggeven na een 

blunder van een van hen. Eigenlijk is dat bij het spel Stratego ook zo. Ook daar sneuvelen de verkenners 

als eerste! Waarna onze demissionaire minister-president in zwaar weer terecht kwam. Hoe gaat het 

aflopen? Minister van Staat Tjeenk Willink is als informateur benoemd Een beetje zorgen maak ik me 

dan weer om het D66 beleidsplan. Gaan we dat in onze AOW-beurs voelen? Deze partij wil onze AOW 

verhogen. Geweldig gaat u zeggen? Nou, nu komt het, ze willen daarna de AOW gaan fiscaliseren. Wat 

dat inhoudt?  Op dit moment valt u in de belastingtarief 19,2 procent. Ik hoop dat ik het juist heb. Dan 

komt er een AOW-verhoging van bijvoorbeeld 17,9 procent en voilà, ook wij grijze koppen vallen dan 

in de voor iedereen geldend belastingtarief van 37,1 procent. Dat is wat D66 wil. Of het gaat gebeuren 

is vraag twee. Maar het staat in hun beleidsplan. Voorlopig is er nog geen regering, dat zal nog wel even 

duren. Ben benieuwd naar het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Misschien herkent u na het lezen 

van de AOW-verhoging iets. Namelijk ooit kreeg u bij NS uw nettoloon, belasting en andere zaken 

waren er dan al vanaf, maar…we betaalden nog geen WW-premie. Dat stak, dus kregen we 

‘loonsverhoging’ en gingen we WW-premie betalen. Ons nettoloon schoot er niet mee op. Dat bleef 

hetzelfde. Dus ja, een beetje zoals D66 het nu zou willen bij onze AOW. Nu naar de realiteit, alle 

horecazaken zijn dicht, dus ook de Spuiklep. We missen elkaar. Het ontmoeten van elkaar, de aandacht 

voor de ander en het gezamenlijke koffiedrinken, of het kopje thee, glaasje pils of whatever, het kunnen 

biljarten, kaarten, sjoelen en of tafeltennissen vervult een belangrijke functie in ons verenigingsleventje. 

En juist nu we dat al geruime tijd moeten missen vanwege de coronamaatregelen, verlangen we daar 

meer dan ooit naar terug. Vandaag, dinsdag 13 april de persconferentie gevolgd, het blijft nog wel even 

dicht, de volgende persconferentie is dinsdag 27 april. Gaat er dan wat open. Het blijft aanmodderen. 

Frans Evers f-evers@home.nl / 0651358831 
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