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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 
 
 
 
 

November 2020 
 
01 Country 
02 Bridge/ Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren 
05 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
07 Computer 
08 Country 
09 Bridge/Bilart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren 
12 Biljart 
13 NVBS 
15 Ledenvergadering/ Country 
16 Bridge/ Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren 
19 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
22 Country 
23 Bridge/ Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren 
26 Biljart 
29 Country 
30 Bridge/ Biljart 
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inleveren kopij graag vóór 9 november2020 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Techniek staat voor niets is een veelgehoord gezegde en dat blijk nu ook weer. Er is een QR code beschikbaar 

voor de SSOVH site. Deze staat hieronder. Probeer het eens! Er wordt nog een vrijwilliger gezocht voor 

barwerkzaamheden. Lijkt het iets voor u, reageer dan snel! En we kunnen pinnen in de Spuiklep 

 

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

Redactie Frontsein.  

 

Bij het scannen van deze QR code kom je op de SSOVH 

website terecht. Neem gerust eens een kijkje!! 

 

ls je vroeger iets ging schrijven, en dan voor het PC tijdperk, dan sabbelde je even aan 

het puntje van je potlood, en dan beginnen maar. Nu niet meer, het dekseltje van je 

toetsenbord gaat eraf. Dan kijk je eens gewichtig naar het scherm en gaat langzaam 

aan beginnen met het tikken van de letters. De tijden zijn veranderd, in alle opzichten. Vandaag 

(28-09) is het een regenachtige, en vooral een kille herfstachtige maandag. Vanavond is er 

weer een persconferentie van het kabinet. Wat gaat het brengen? In de ‘wandelgangen’ of te 

wel in het geruchtencircuit gonst het dat de sportkantines eerder dicht moeten; 22:00 uur! Dan 

kijk ik voorzichtig naar ons eigen verenigingsgebouw De Spuiklep. Want daar ontstaat dan 

toch een rare situatie, soms is het een horeca gelegenheid, gewoon een kop koffie drinken of 

iets anders. Dan is er geen probleem. Maar nu gaan de mannen van de sectie Biljart aan de 

gang, bijvoorbeeld. Of slaan de tafeltennissers een balletje. Wat is het dan? Een sportkantine? 

Ik bedoel maar, hoe lastig is het. Dat allemaal omdat het in de grote steden in de randstad het 

Covid-19 verhaal weer enorm opsteekt. Natuurlijk moeten we met z’n allen proberen een totale 

lockdown te voorkomen. Hoe gezellig hebben we het de afgelopen weken niet gehad. 

Ondanks de maatregelen die er waren konden we zo goed als alles doen. Misschien moeten 

we weer terug naar dertig mensen, nou ja, we weten het in november als u dit leest. Misschien 

is het ergste dan weer voorbij.  Frans Evers 

 

 

A 
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                                         Barmedewerker gevraagd 

 

  

Wie heeft er interesse om als vrijwilliger ons te helpen in de Spuiklep als barmedewerker? 

Wat houdt het werk in? 

U wordt uiteraard de kneepjes goed bijgebracht. 

Zoals: het tappen van bier (tapcursus), en het verstrekken van wijn, fris alsmede koffie en thee, de 

ontvangen inkomsten verantwoord afdragen, kasgeld overdragen. 

Van u wordt verwacht dat de verkochte voorraad weer wordt aangevuld.  

Het in en uitruimen van de vaatwasser, maar ook het bedienen ervan. 

U bent verantwoordelijk voor de orde en toezicht in de Spuiklep. 

Dit alles wordt verzorgd door Henk van der Velden.  

En natuurlijk wordt er met u rekening gehouden als het een keer niet kan. 

Juist daarom willen we meer vrijwilligers aantrekken. 

U krijgt een kleine financiële vergoeding, wordt je geen miljonair mee. 

Bent u geïnteresseerd? 

Informatie wordt graag verstrekt door John van Kessel: 

Telefoon: 0633738508 

e-mail: jkessel@home.nl 
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Zo begon in 1985 het wervende liedje om te pinnen. In 2020  is de Spuiklep ook overstag 

gegaan en er kan gepind worden. Snel, safe en simpel! 

Dat maakt het niet alleen voor de barvrijwilliger makkelijker omdat er minder contant geld 

omgaat, maar ook voor SSOVH als vereniging. Bovendien is het ook minder fraudegevoelig. 

                  

Het maakt niet uit of je een groot of een klein bedrag pint, elke pintransactie is welkom. 

Als je van de betaling een bon wenst, dan kan dat door opgeven van het mailadres of het 

telefoonnummer. Een bevestiging van de betaling ontvang je dan via een mailtje of als SMS. 

Als laatste willen wij jullie attenderen dat wanneer je 

contant wilt betalen in de Spuiklep wij jou niet van alle 

biljetten terug kunnen geven! 

 

Wij hopen dat jullie deze aanvullende dienst waarderen 

en gebruiken! 

 

 

 

Bestuur SSOVH 

 


