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Juli 2021 
 
1 Biljart 
3 Computer 
5 Bridge/ Biljart 
6 Tafeltennis 
7 Senioren 
8 Biljart 
12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren 
15 Biljart 
19 Bridge/ Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren 
22 Biljart 
26 Bridge/ Biljart 
27 Tafeltennis 
28 Senioren 
29 Biljart 
 
 

Augustus 2021 
 
2 Bridge/Bijart 
3 Tafeltennis 
4 Senioren 
5 Biljart 
7 Computer 
9 Bridge/ Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren 
12 Biljart 
16 Bridge/ Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren 
19 Biljart 
23 Bridge/ Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren 
26 Biljart 
30 Bridge/ Biljart 
31 Tafeltennis 
 

inleveren kopij graag vóór 20 augustus 2021 

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

zie: www.ssovh.nl 
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Voorwoord: 

JAAAA, we mogen weer gebruik maken van de Spuiklep.  

Er is een stukje over Jo waarvan we helaas afscheid hebben moeten nemen. Een stukje over 

de Fitness en een algemeen stukje. De agenda is er ook weer, zodat iedereen kan zien 

wanneer welke sectie terecht kan in de Spuiklep.  

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 

 

 

                            IN MEMORIAM 

                             Op woensdag 30-06 2021 is ons lid 

                                                 Dhr. Jo Ampts 

                overleden 

                                 Dhr. Ampts was jaren lid van de SSOVH    

                           Wij wensen zijn vrouw en  verdere familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

Jo Ampts 

 

 

10-11-1954  -  30-06-2021 

Het Bestuur SSOVH heeft de droeve plicht aan u te vertellen dat Jo Ampts op 66-jarige leeftijd 

is overleden. Jo was een, nog maar kort, gepensioneerd NS-medewerker die diverse functie 

heeft uitgevoerd. Die daardoor ook veel kennis heeft vergaard. Jo was sinds 8 januari 1992 lid 

van de SSOVH. Door de jaren heen is hij lid geweest van de Beheercommissie en ook vele 

jaren penningmeester in het SSOVH. Jo was een zeer actief bestuurslid en hij was 

aanspreekpunt of wel coördinator van de Spuiklep. Helaas heeft Jo niet meer lang van zijn 

welverdiende pensioen mogen genieten.  
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Het bestuur wenst zijn vrouw Carla, familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies van 

echtgenoot, vader en familielid of vriend. 

Het Bestuur SSOVH  

 

“We zijn weer open”! 

Mijn emoties vechten om voorrang. We zijn weer open. Die titel mag de lading wel dekken, 

denk ik. Maanden is de Spuiklep dicht geweest. En zaterdag 5 juni gingen we weer open. En 

de eerste sectie die daar de vruchten van plukten, was de SSOVH –sectie Computer. 

Natuurlijk nog wel een hindernis nemend, het aanmelden en mondkapjes en niet te 

vergeten de anderhalve meter onderlinge afstand, maar ze waren er weer. Hoewel Bob 

Noordenbos als barvrijwilliger weer acte de préséance gaf, was nog niet echt alles in de bar 

aanwezig. Een paar dagen ervoor had onze SSOVH-voorzitter zijn stinkende best gedaan, 

samen met zijn echtgenote, (wat is een man tenslotte zonder zijn vrouw) alle artikelen die 

over de datum waren, weg te gooien. Thuis zouden er vast nog wel bruikbare spullen tussen 

zijn, maar in de horeca is dat not done. Je zal de keuringsdienst maar op bezoek krijgen. Veel 

drank en andere artikelen maar snel weer inkopen. Zodat er geen nee verkocht hoeft te 

worden. En dan het schoonmaken. De fitnesszaal heeft eveneens maanden ongebruikt erbij 

gelegen. Op woensdagochtend 9 juni hebben de vaste vrijwilligers (Bea en Jo Possen, 

Hoessien Carroum, Ahmed Aissati, Herman Garritzen en Frans Evers) de boel weer 

schoongemaakt, geassisteerd door enkele sporters die vrijwillig de ploeg ondersteuning 

bood. De poetsploeg heeft een aantal keer hun diensten onbetaald uitgevoerd. Dit om de 

verenigingskas niet te plunderen, er kwam niets in en het eruit gaan is beperkt gebleven. En 

woensdagmiddag werden de senioren verwelkomd d.m.v. een stukje vlaai en de consumptie 

voor rekening van de BGV (Bond voor Gepensioneerd Vervoerspersoneel) en de SSOVH-

sectie Senioren. Velen waren dan ook verheugd elkaar weer te ontmoeten. Mensen die we 

bijna een jaar niet konden spreken waren als vanouds weer bijelkaar. En de biljarters, nog 

wat onwennig met de keu, konden hun hart weer ophalen. Zelfs een nieuw lid mochten ze 

verwelkomen. Gelukkig is de sectie Tafeltennis op de dinsdagavonden weer druk met hun 

pingpongballetjes in de weer. Waarbij een enkeling zich goed liet horen. Nou ja, de wijk ligt 

er niet wakker van. Het SSOVH-hoofdbestuur heeft haar eerste Bestuursvergadering er ook 

weer op zitten. Hoofdzorg is de Najaarsledenvergadering dat onder voorbehoud ergens in 

oktober gaat plaatsvinden. Er is nog veel werk aan de winkel. De sectie fotografie is met haar 

leden informeel op een vrijdagavond even bij elkaar geweest. Ook bij hen moesten maanden 

overbrugd worden. Iedereen vindt, Dit Nooit Meer! Maar, dat moet de toekomst uitwijzen. 

Corona is het land nog niet uit. Als ik dit schrijf, weten we dat het helaas niets is geworden is 

met Nederland op het EK. Is Frank de Boer er mee gestopt. Toch hoeft Nederland zich niet te 

schamen, vind ik, want wat te denken van de torenhoge favoriet Frankrijk, dat door 

Zwitserland naar huis wordt gestuurd. Draait Max Verstappen prima in zijn bolide, met 

achter zich zijn rivaal Hamilton. Rijdt een Nederlander, Matthieu van der Poel, nog in het 

geel in de Tour de France.  

Frans Evers 
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Informatie voor de SSOVH-sectie Fitness Mammoet. 

Het bestuur van uw sectie wilt u graag informeren over het volgende: 

Allereerst zijn we heel blij dat u weer zo goed als volledig mag sporten, dat de douches weer 

gebruikt kunnen worden. Tijdens de Corona pandemie zijn we een aantal maanden gesloten 

geweest. En nu we weer naar de sportzaal kunnen, moest u zich aanmelden bij onze 

voorzitter van de sectie Fitness. Het was mooi om te zien dat bijna iedereen zich daar ook 

aan hield. Dat willen we continueren. Dus, straks is de pandemie voorbij en willen wij, 

bestuur, doorgaan met het per app blijven melden. Ook defecten kan u melden via de app. 

Als u gaat sporten hoeft u zich niet meer in te schrijven in de sportzaal en ook de defecten 

worden niet meer in de sportzaal genoteerd. U meldt beide zaken aan via Jos Somers 06-

16889075. Via de app.  

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de secretaris SSOVH-sectie Fitness: 

Sectie.fitness@ssovh.nl. Natuurlijk mag u ook bellen: 06-51358831, maar bedenk dat ook ik 

een privéleven heb, dus bij voorkeur overdag. Maar gebruik indien mogelijk het e-mailadres. 

Vergeet niet het telefoonnummer te noteren van Jos Somers en maak er een app van.  

Namens het bestuur,  

Jos Somers, Voorzitter 

Patrick Groven, Penningmeester 

Frans Evers, Secretaris 
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