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September 2020 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren 
03 Bridge/ Biljart 
05 Computer 
06 Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Tafeltennis 
09 Senioren 
10 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
11 NVBS 
13 Country 
14 Bridge/ Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Senioren 
17 Biljart 
20 Country 
21 Bridge/ Biljart 
22 Tafeltennis 
23 Senioren 
24 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
27 Country 
28 Bridge/ Biljart 
29 Tafeltennis 
30 Senioren 
 
 
 

Oktober 2020 
 
01 Biljart 
03 Computer 
04 Country 
05 Bridge/ Biljart 
06 Tafeltennis 
07 Senioren 
08 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
09 NVBS 
11 Country 
12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren 
15 Biljart 
18 Country 
19 Bridge/ Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren 
22 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
25 Country 
26 Bridge/ Biljart 
27 Tafeltennis 
28 Senioren 
29 Biljart 
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inleveren kopij graag vóór 9 oktober 2020 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Helaas hebben wij weer afscheid moeten nemen van een zeer veelzijdig lid, een stukje ter nagedachtenis, de 

poestploeg zoekt hulp.  

Namens de redactie veel leesplezier en voor iedereen blijf gezond en wel! Let op elkaar! 

Redactie Frontsein.  

 

 

                            IN MEMORIAM 

                             Op zaterdag 24 juli 2020 is ons lid 

                                                 Dhr. M. Velders 

                overleden 

                                 Dhr. Velders was jaren lid van verschillende secties.  

                                       Hij was Lid van Verdiensten 

                           Wij wensen mevr. Velders, dochter en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

Math Velders 4 november 1946 – 24 juli 2020  

Op vrijdag 24 juli werd ik gebeld door Tinie Velders met het 

ontstellende bericht dat haar man Math was overleden. Onderwijl 

door pratende, dacht ik terug aan hem en kwam er van alles aan 

me voorbij. Math, de ‘duizendpoot’ binnen de SSOVH. Die 

letterlijk alles regelde en verzorgde, waarbij je altijd een beroep 

op hem kon doen. De laatste keer dat we met Math nog iets 

hadden ondernomen, was met een aantal mensen naar de Brands 

Bierbrouwerij in Wijlre. Daar was onze Math nog even de oude, 

onbezorgd en genietend van het leven. Nauwelijks een dikke 

maand verder, zag de wereld er voor Math anders uit. Toen ik 

hem weer ontmoette zei hij “ik ga naar de kloten, Frans”. Daar 

schrok ik wel even van. “Hoe bedoel je?” “nou, ik ga dood!” Je 

hebt dan zo iets van, doe niet zo mal. Maar uit onderzoeken bleek 

dat hij longvlieskanker had. En ja, dat weet ik nog wel van mijn buurvrouw, Nel Jordaan, dan 

is het afgelopen. De artsen kunnen veel, maar helaas niet alles. In een emotionele bui, gaf 

Math aan, “ik verkoop het huis, en doe mijn filmmateriaal weg”. Uiteindelijk heeft hij 
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besloten het huis niet te verkopen. Hoewel Math ons niet wilde verlaten, was het 

onvermijdelijk voor iedereen zichtbaar. Wat was Math een pracht kerel. Als jong 

hoofdconducteur had ik het rembriefje gereed gemaakt en wilde het aan de machinist afgeven. 

Maar in de lok (een 1200 serie) zat geen machinist. De klok tikte maar door, dan maar eens de 

perronopzichter consulteren, Wim Elfrink, hij ging in alle rust eens kijken wie er op de lok 

had moeten zijn. Plots een “Hé!” Jawel hoor, Math. Snel vertrek bevel geven en op pad. In 

Eindhoven koffie brengen naar de meester. Terloops vraag ik “wat was je laat?” “Ja, klopt, ik 

ben over het hek geklommen en aan de blinde kant ingestapt”. We hebben Math leren kennen 

als een bevlogen machinist, een vrijwilliger in de SSOVH pur sang. Mede bestuurder in de 

Beheercommissie en commissaris in het Hoofdbestuur van de SSOVH. Lid van de 

Carnavalsvereniging in de SSOVH. Zijn afscheid hebben velen mogen bij wonen, hetzij in het 

crematorium of in de Spuiklep kijkend naar een livestream. Menigeen pinkte voorzichtig een 

traantje weg. Wat zullen we hem missen, natuurlijk zijn vrouw Tinie en dochter Ramona het 

meest. Gelukkig mocht Math het Lid van Verdienste eind 2019 nog ontvangen uit handen van 

de voorzitter. Het is hem zeer vergund, maar helaas mocht hij er maar kort van genieten. 

Math, bedankt voor hetgeen je voor iedereen hebt gedaan. 

Frans Evers 

 

Graag wil ik even uw aandacht.  

Wij, Bea Possen, Jo Possen, Henk van der Velden, Ahmed Aissati, Hoessien Carroum en 

ondergetekende, komen iedere woensdagochtend bij elkaar en gaan met enthousiasme de 

Spuiklep poetsen. Ieder met een eigen taakje. We doen dat van 08:00 uur tot ongeveer 10:00 

uur. Tot voor kort waren Rinus van Lierop en Herman Garritzen ook van de partij. Maar het 

wordt de beide mannen wat te zwaar en zijn helaas gestopt met hun taak. Zoals voor iedereen 

dat vroeg of laat gaat beseffen dat een vrijwilligerstaak ook eindig is. We zijn ze zeer 

dankbaar voor wat ze voor de SSOVH hebben betekend. Maar nu, we willen doorgaan, wie o 

wie kan onze groep aanvullen en past bij ons. Zodat we door kunnen gaan en dat scheelt 

enorm in de kosten. Want een schoonmaak bedrijf kost buitengewoon veel geld. Geld dat van 

de contributie moet komen, waar we zuinig mee moeten omgaan. Neem gerust eens contact 

op met Frans Evers, f-evers@home.nl of 06-51358831. Natuurlijk mag u ook eens 

vrijblijvend even kijken wat e.e.a. inhoudt. En er is ruimte voor een kopje koffie, het is zeker 

geen jaagwerk.  

 

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.  
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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.  

- 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 

 

 

 


