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inleveren kopij graag vóór 8 januari 2021 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020! Terugkijkend naar dit jaar kunnen we maar 1 conclusie 

trekken: het was en is nog steeds een ontzettend vreemd, bizar jaar met veel maatregelen, versoepelingen, 

sluitingen en weer heropeningen van de horeca etc. De feestdagen staan voor de deur, hopelijk kunnen we dan 

wel weer iets meer gezellig samen ondernemen. In ieder geval wenst de redactie van het Frontsein iedereen 

heel fijne feestdagen met veel plezier en gezelligheid. Vooruitkijkend naar het komende jaar 2021 kunnen we 

alleen maar hopen dat het een goed jaar wordt zonder narigheid. Voor 2021 wensen wij u dan ook heel veel 

gezondheid en voorspoed! Dat het maar een mooi jaar mag worden met veel vreugde, plezier en allerlei leuke 

dingen.  

 De agenda die in deze nieuwsbrief staat is uiteraard onder voorbehoud van de 

maatregelen van het RIVM! 

Er is een QR code beschikbaar voor de SSOVH site. Deze staat hieronder. Probeer het eens!  En we kunnen 

pinnen in de Spuiklep 

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

volgend jaar! 

Redactie Frontsein.  

 

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

website terecht. Neem gerust eens een kijkje!! 

 

 

Beste Leden SSOVH, 

Het is inmiddels november. Langzaam kruipt het jaar 2020 naar het einde. Afgelopen week 

hebben we nog even kunnen genieten van een zacht herfst weer, met bijna twintig graden! 

Heb zelfs mijn winterbanden nog niet onder de auto gemonteerd. Ik heb nog wat kunnen doen 

in de tuin. Veel leden zijn op leeftijd en wonen in een appartement, of in ieder geval zonder 

tuin. Daar ben ik nog niet aan toe. Op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, hebben 

velen de graven van hun geliefden weer schoongemaakt, verse bloemen gebracht. Is toch ook 

wel tuinieren. Er voor, 31 oktober, Halloween, traditioneel een ‘feestdag’ dat niet door iedereen 

wordt gevierd. Overgewaaid uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 

http://www.ssovh.nl/
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Canada. Als ik de Verenigde Staten schrijf, gaat mijn gedachten onwillekeurig uit naar dit 

enorme land met 50 staten en 330 miljoen inwoners. Die de afgelopen week zijn wezen 

stemmen. Velen hoopten in Nederland dat de zittende president Trump het niet zou redden. 

En na lang wachten werd het de democraat Joe Biden. Een gematigd man met zijn vrouwelijke 

running mate Kamala Harris. Op dit moment buigt het Covid-19 (coronavirus) geluk een 

positieve richting op. Worden de ziekenhuizen weer iets leger. Zitten we in een tweede 

lockdown. Raar eigenlijk dat de horeca, en ook de Spuiklep bar, gesloten is. Niemand mag er 

een kop koffie of thee of fris drinken. Maar we gaan massaal naar de IKEA, Mediamarkt of de 

Bijenkorf. Essentiele boodschappen, welnee! Funshoppen. Om de feestende jongeren maar 

niet te vergeten. Op donderdagavond 5 november werden de spelende biljarters verrast door 

het bezoek van een aantal Handhavers van de Gemeente Heerlen. Ook zij waren verrast dat 

enerzijds de Spuiklep geopend was. We kregen veel complimenten. Hadden alles wel heel 

goed verzorgd. Daarom twijfelde de handhavers van de wet en lieten de spelers die avond met 

rust. Geeft maar wat aan. Na overleg met hun teamleider werd ik op vrijdagochtend gebeld om 

toch maar de Spuiklep te sluiten. Dat heeft het bestuur SSOVH dan ook met pijn in het hart 

toe besloten. Wat kunnen we anders. We zijn gewaarschuwd en dan moet je niet meer op de 

tenen van overheidsmensen gaan staan. Het is natuurlijk ook voor onze eigen veiligheid, 

meesten zijn op leeftijd en we willen allemaal niet ziek worden. Maar….we hadden het zo mooi 

verzorgd. Konden we elkaar nog even ontmoeten, ondanks dat de bar gesloten was. Hopelijk 

mogen we 19 november weer wat meer. Duimen? Dit is het laatste Frontsein Nieuwsbrief van 

2020. Namens alle secties en het bestuur SSOVH wil ik u mooie kerstdagen wensen (anders 

dan andere jaren, dat wel) en een goed uit einde en een mooi begin van 2021. Graag zonder 

corona. Frans Evers 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 


