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Augustus 
8   Bridge/ Biljart 
9   Tafeltennis 
10 Senioren 
11 Biljart 
13 Country 
15 Bridge/ Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren 
18 Biljart/ Reflex 
19 NVBS 
20 Country 
22 Bridge/ Biljart 
23 Tafeltennis 
24 Senioren 
25 Biljart 
27 Country 
29 Bridge/ Biljart 
30 Tafeltennis 
31 Senioren 
 
 
 
 
 

September 
1   Biljart/ Reflex 
3   Computer/ Country 
5   Bridge/ Biljart 
6   Tafeltennis 
7   Senioren 
8   Biljart 
10 Country 
12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren 
15 Biljart/ Reflex 
16 NVBS 
17 Country 
19 Bridge/ Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren 
22 Biljart 
24 Country 
26 Bridge/ Biljart 
27 Tafeltennis 
28 Senioren 
29 Biljart/ Reflex 
 
 

inleveren kopij graag vóór 7 oktober 2022. Opzeggen lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. 
Voor de volledige SSOVH statuten zie: www.ssovh.nl 
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Voorwoord:   

De redactie hoopt dat iedereen weer veilig en gezond terug is van vakantie, hopelijk was het 
een leuke, ontspannen en gezellige tijd. Tevens hoopt de redactie dat iedereen die niet weg 
is geweest, goed de warme periode die we hebben gehad is doorgekomen.  

De senioren houden weer hun middagen, een lid wordt nog herdacht en een huishoudelijke 
mededeling die niet alleen voor de fitness, maar eigenlijk voor de hele vereniging geldt. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 

 

 

Paula Raudner – Geurts 

 

*21-04-1938 – † 05-06-2022 
 

 
 

ls u dit gaat lezen is het eind augustus. Dan is het alweer meer dan 2 maanden 
geleden dat het SSOVH-bestuur het droevige nieuws kreeg te horen dat Paula 
Raudner is overleden. Paula was een zeer gezien lid van de SSOVH-sectie Senioren 
waarin ze regelmatig met haar mede leden graag mocht sjoelen. Waarbij ze tussen 
de dames zichtbaar genoot. Dan zien we maar weer hoe kwetsbaar we zijn. Op 

zondag 10 april was Paula nog in ons midden bij het paasontbijt. Gebracht en gehaald door 
haar dochter Gea. Daarna werd ze door een aantal leden geholpen. Waar ze heel dankbaar 
voor was. Wij, als bestuur van de SSOVH-sectie Senioren, leerden Paula in 2010 kennen. Een 
kwieke senior. Weer iemand uit de sectie Senioren, uit het groepje sjoelen, dat ons ontvalt. En 
helaas moeten we ook constateren dat er geen leden meer bijkomen. Ook dat zag Paula goed. 

A 
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Ze wilde zo graag nog doorgaan, nieuwe mensen ontmoeten, maar dan ook een beetje van 
haar leeftijd. Paula dacht zelf dat het aan het mobiele telefoontijdperk lag. Terwijl ze zelf ook 
niet onbekend was met facebook. Toch won bij haar het fysieke contact. En hoe klein een 
wereldje is, blijkt maar weer dat Harrie en Netty Beelen buren zijn geweest van Paula en haar 
man Albert toen ze nog in Schandelen woonde. Paula reed al geruime tijd in een scootmobiel, 
na een ongevalletje met grote gevolgen. Na een hypo, door de suiker, waar ze op dat moment 
nog niet mee bekend was. Werd zo nog afhankelijker van haar medemens. Vroeger heeft ze 
haar man, Albert, velen jaren thuis mogen verzorgen tot dat hij 13-jaar geleden overleed na 
verzorging in de Plataan. Net een nieuwe auto gekocht, kreeg haar man een herseninfarct 
waarna hij niet meer de oude mocht worden. Paula trok veel op met Corrie van der Einden, ze 
werden vriendinnen, waarvan haar man nog niet zo lang geleden overleed. Nog niet zo heel 
lang geleden verhuisde Paula naar Zorgcentrum Oranjehof, helaas mocht ze er niet lang van 
genieten. Lang woonde Paula aan de Eikenderweg, in De Eik. Paula, wij gaan je niet vergeten. 

Frans Evers 

 

SSOVH-sectie Senioren 

De ene hittegolf na de andere, dat is de afgelopen weken en komende week ons deel. Ik schrijf 
dit op 8 augustus. Overigens houd ik niet zo van die hitte. Want je onderneemt op onze leeftijd 
niet zoveel meer. Trouwens, in de dierentuinen is het niet anders. De aan onze zorg 
toevertrouwde wilde roofdieren liggen er meteen loom bij. Wij, Carla en ik, hebben ook 
vakantie. Het hele jaar door. Maar toch kijken we naar een periode, en dat viel zo’n beetje 
gelijk met de Spuiklep sluiting, om ook echt even eruit te gaan. Ook dit jaar weer naar 
Plasmolen, onze vaste plek waar de caravan is geplaatst. We hoeven niet meer te plannen, 
geen rekening te houden met inschrijven van onze vakantie. Geen dienstindeler waar je nog 
verlof bij moet inschrijven. Heerlijk. Voelt u dat ook zo? De afgelopen dagen zijn we naar 
Dinxperlo, Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, ’s Heerenberg, Buren (Oranjestad bij uitstek) en 
Zutphen geweest. En zelfs tijdens mijn vakantie krijg je nog heel triest nieuws. Jos Greten op 
70-jarige leeftijd plots overleden. Jos was in goeden doen hoofdconducteur op de standplaats 
Heerlen. Helaas was Jos al geruime tijd geen lid meer van onze SSOVH. Jos was, net als zijn 
broer Marcel, een man met een heel eigen humor. Die mij overigens niet verveelde. Jammer, 
ook al zag ik hem niet meer, de mooie momenten tijdens mijn werk met hem zal ik niet snel 
vergeten. Wat ik ook tijdens mijn uitstapjes, met name in de Achterhoek, tegen kwam waren 
de omgekeerde vlaggen. Persoonlijk vind ik het niet kunnen. Zo ben ik niet opgevoed, in mijn 
militaire dienstjaren van begin 1972 tot en met eind augustus 1978). Een beetje respect mag 
mijns inziens wel voor het dundoek waar tenslotte hard voor is gevochten om het na de 
Tweede Wereldoorlog vrij te mogen wapperen. Misbruik onze driekleur dan ook niet, los of de 
boeren gelijk hebben of niet. Waar mijn ‘steun’ ook naar toegaat zijn mijn voormalige collega’s 
die op dit moment met de bekende vakbonden overhoop liggen. Gaat het tot acties over? Ik 
hoop dat het gezonde verstand mag zegevieren. V.w.b. het laatste, dat is in de Chinese politiek 
even weg. Zij liggen behoorlijk overhoop met voor hun de afvallige provincie Taiwan. Nadat 
mevrouw Nancy Pelosi het Taiwan bezocht, ondanks een veto, als voorzitter van het Huis van 
Afgevaardigden van de Verenigde Staten. Dat viel slecht in de Chinese Republiek. We gaan 
zien hoe e.e.a. gaat aflopen. Onze vakanties zijn wel voorbij als u dit gaat lezen. Wat niet 
voorbij is, hoop ik, zijn onze mooie woensdagmiddagen van 14:00 uur tot 16:30 uur of een 
enkele keer iets later. Komt u ook weer? Onze consumptieprijs is nog steeds € 1,50, wat houdt 
u tegen.  

Frans Evers 



                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

SSOVH-Sectie Fitness Mammoet, 

Beste Leden van de sectie Fitness Mammoet, vandaag, 08 augustus zit formeel onze Spuiklep 
sluiting erop. U heeft er misschien zelfs wel niets van gemerkt. Zou zomaar eens kunnen. Want 
voor de vakantiesluiting is er in het sectiebestuur overleg geweest om open te houden of mee 
te gaan sluiten en dan net als voorgaande jaren twee dagen een enkel uur open te gaan. We 
hebben nu gekozen om helemaal open te blijven omdat er enkele vrijwilligers in de poetsploeg 
bereid gevonden waren om bijvoorbeeld de toiletten en douches schoon te houden. Dus wat 
dat betreft mogen we deze vrijwilligers heel dankbaar zijn dat zij in hun kostbare vrije tijd deze 
taak op zich hebben genomen. Dan even een klein dingetje van huishoudelijke aard, vanwege 
de warmte, gooi geen appelschillen of bijvoorbeeld bananenschillen in de afvalbak in de 
fitnesszaal. Het trekt fruitvliegjes aan. Misschien ook wel als het minder warm is. Ik wil geen 
propaganda maken om het buiten weg te gooien, daar ligt de laatste tijd al genoeg rommel. 
Maar misschien een ideetje, neem plasticzakje mee. Komende woensdag, 10 augustus, wordt 
de fitnesszaal weer regelmatig onderhouden. Neemt niet weg dat u daar zelf een aandeel in 
hebt. Dus houdt uw accommodatie ook zelf bij. Want de schoonmakers zijn ok de jongste niet 
meer. Mocht er nog wat zijn dat aandacht behoeft van uw sectiebestuur, laat het weten via 
Frans Evers, secretaris sectie Fitness Mammoet via e-mail: f-evers@home.nl of mobiel: 
0651358831 

                       

                         


