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November 

23 Senioren 

24 Biljart/ Reflex 

26 Country 

28 Bridge/ Biljart 

29 Tafeltennis 

30 Senioren 

 

December 

1 Biljart 

3 Computer/ Country 

5 Bridge/ Biljart 

6 Tafeltennis 

7 Senioren 

8 Biljart/ Reflex 

10 Country 

12 Bridge/ Biljart 

13 Tafeltennis 

14 Senioren 

15  Biljart 

16 Zonnebloem/ Kerstkienen LTM72 

17 Country 

19 Bridge 

20 Tafeltennis 

21 Senioren 

22 Reflex 

27 Tafeltennis 

 

Januari 2023 

2 Nieuwjaarsreceptie 

3 Tafeltennis 

4 Senioren 

5 Biljart/ Reflex 

7 Computer/ Country 

9 Bridge/ Biljart

inleveren kopij graag vóór 6 januari 2023. Opzeggen lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. 

Voor de volledige SSOVH statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord:   

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2022, ongelofelijk hoe snel een jaar voorbij 

gaat met alle slechte maar zeker ook de goede dagen.  

Namens de redactie wensen wij u heel veel goeds toe in het nieuwe jaar en zeggen wij alvast 

Fijne Feestdagen en een gelukkig, voorspoedig 2023. 
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                                                         Maarten Wapperom 

Max 

23-01-1923 - 10-10-2022 

 

 

llereerst, het is niet gebruikelijk om een niet SSOVH-lid te gedenken. Maar in dit geval 
vond ik het wel gepast. Ik heb Max, ik wist niet dat hij feitelijk Maarten heette, in mijn 
heel jonge jaren bij Panda Speelgoed in Heerlen leren kennen. Hij kwam daar geregeld 

binnenlopen om bijvoorbeeld balsahout of iets dergelijks aan te schaffen voor zijn hobby 

modelvliegtuigen. Maar ook bij Panda afgeven klokken of eens een horloge kwam hij daar 
ophalen. En hij repareerde ook wel locomotiefjes.  

Maar goed, Maarten werd op 23 januari in Hoensbroek geboren als oudste in een gezin van 
twee zonen. Zijn vader was eerder (1921) verhuisd vanuit Papendrecht naar Limburg om in de 
mijnen de kost te verdienen. Hij had een zorgeloze jeugd, zo ging hij in de vakanties naar zijn 
tante Rita in Hoboken/Luik om de Franse taal te leren. Waarna hij tot zijn verbazing bij 

thuiskomst te moeten constateren dat de Nederlandse kinderen hem niet begrepen. Hij sprak 
alleen maar Frans.  

Zijn lagereschooltijd bracht hij door op de Nutsschool in Hoensbroek. Op zijn rapporten uit die 
tijd is te lezen, dat hij wel goed kon leren, maar regelmatig toch een streng woordje van zijn 
ouders of onderwijzer nodig had om goed zijn best te blijven doen. Na de Lagere School koos 
hij voor de Ambachtsschool in Sittard uit om elektrotechniek te gaan studeren en had een 
voorliefde voor tekenopdrachten. 

In de periode 1940-1945 werd hij in het kader van de Arbeidseinsatz door de Duitse bezetter 
aangesteld als elektromonteur in Duitsland zoals in Braunschweig en Magdeburg. Maar ook 

in Polen, Majdanek, een Duits concentratiekamp. Over deze tijd vertelde hij niet veel. Met 
weinig woorden gaf hij aan hoe afschuwelijk de gevangenen het daar hadden. Na de oorlog 
kwam hij aan in Maastricht en herkende zijn familie hem door de vele ontberingen nauwelijks 
nog. 

In 1947 trouwde hij met Lies Philips en ging wonen in de Aldenhofstraat, waar hun enige zoon 
Ger werd geboren. Daarna verhuisde het gezin Wapperom naar Hoensbroek (Margrietstraat). 

Na de oorlog werkte hij als elektricien in diverse plaatsen. Uiteindelijk kwam hij in dienst bij de 
Nederlandse Spoorwegen.  

Privé had Max zijn eigen instrumentenmakerij, waar hij met veel plezier zijn diverse klanten 
van dienst kon zijn om defecte horloges of klokken kon maken. O.a. V&D behoorden tot zijn 

klantenkring. 

A 
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Na zijn pensioen kreeg hij veel vrije tijd die hij benutte om zijn rijbewijs te halen en een auto te 

kopen. En natuurlijk zijn vele hobby’s zoals het bouwen van klokken en modelvliegtuigen. Maar 
ook zwemmen was zijn passie. In 2015 overleed zijn Lies en verhuisde hij naar Maria 
Gewanden. Ook daar kreeg hij de aandacht van zijn buurtgenoten vanwege zijn kennis van 
horloges en klokken. 

Helaas kwam op 10 oktober voor Max of Maarten de avond niet meer voor hem. Hij overleed 
in de vroege ochtend op bijna 100-jarige leeftijd. 

Frans Evers 

 

Beste Leden SSOVH, 

 

Graag wil het Bestuur SSOVH u uitnodigen om op zondag 27 november de Algemene Leden 
Vergadering bij te wonen. 

Zie hiervoor de agenda. 

Graag aanmelden als u komt, afmelden mag uiteraard ook. 

In beide gevallen graag via e-mail: f-evers@home.nl 

 

Algemene Najaar Ledenvergadering SSOVH 2022 

Zondag 27 november 2022, aanvang 10:00 uur in de Spuiklep Heerlen 

 

Agenda is als volgt; 

1. Opening 

2. Herdenken overleden leden in 2022 (dhr. Leo Cremers – 2021, mevr. De Boone-
Pasman, dhr. Leo van den Eijnden, dhr. Ben van der Heiden, mevr. Paula Raudner-
Geurts, mevr. Corrie Van den Eijnden-Stienstra en dhr. Hein Ubachs) 

3. Mededelingen 
4. Vaststellen agenda 

5. Concept notulen van zondag 01 mei 2022 
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Aanpassing consumptieprijs 
9. WVTTK/Rondvraag 

10. Sluiting 

Hierna afsluiting met koffie/thee en vlaai.  

Namens Bestuur SSOVH. 

secretaris@ssovh.nl
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Bericht aan alle gebruikers Spuiklep 

Met ingang van 1 januari 2023 kan er alleen nog 
maar gepind worden in de Spuiklep bij het 

afrekenen van uw consumptie(s). 

Reden: er wordt minder of geen fouten gemaakt. 
Geen wisselgeld probleem. Schoner, geen 
contact meer met contant geld. En wat nog 
belangrijker is; Geen contant geld dat nog naar de 
bank gebracht moet worden. Want geld dat 

gestort wordt bij de bank kost de SSOVH enorm veel verenigingsgeld. Voor de barvrijwilliger 
is het ook makkelijker, geen kasgeld meer tellen, en na afloop niet nog eens tellen en afstorten. 
Een win win situatie dus. SSOVH-Bestuur. 

                           

            

SSOVH-sectie Senioren 

ls u deze Nieuwsbrief gaat lezen is het al weer eind november. Anderhalve maand 
geleden hadden we nog een ‘feestmiddag’, ik schrijf wel feestmiddag, maar je mag 
het ook een gezellig samenzijn noemen. Wat u wilt. Om precies te zijn was deze 

middag  op woensdag 5 oktober. Helaas waren er, na aanmelding een paar leden ziek. 
Zelfs onze beide 60-jarige diamanten bruidsparen. Te weten Harrie Beelen met zijn 
echtgenote Nettie en Herman Garritzen en zijn echtgenote Aukje. Als bestuur hebben 
wij samen de beide gelukkigen een mooi boeket thuisgebracht. Hopelijk zijn ze weer 
snel in ons midden. 

Nu even weer terug naar waar ik mee begon. Namelijk onze gezellige middag. Er 
waren meer dan 40 leden van de beide verenigingen samen aanwezig. Na een klein 
welkomstwoordje van onderstaande, mocht de ingehuurde troubadour zijn kunsten 
vertonen. Het blijft natuurlijk billenknijpen, want ook al ken ik de troubadour Eduard 
Hagenstein uit Dordrecht redelijk vanuit het hotel waar mijn zoon directielid is, dan nog 
hoeven onze leden het niet mooi te vinden. Maar het is een alleszins mooie middag 

geworden. Die werd afgesloten rond 16:30 uur met een goed 
verzorgde koud/warm buffet. Ook dit was voor onze begrippen 
uniek. Twee jaren op rij heeft onze sectie samen met de BGV-
afdeling Heerlen niets kunnen organiseren omdat Covid-19 of 
afgeleide vormen ervan ons door de overheid werd belet. En wat 
zo mooi was, velen bleven nog even napraten, dat was voor onze 
troubadour reden om nog een uurtje langer te blijven. Dat dit zeer 
werd gewaardeerd mag blijken uit de positieve reacties die het 
bestuur mocht ontvangen na afloop. 

Nu is het weer uitkijken naar de kerstviering op 21 december, zet deze datum maar 
vast in uw agenda. Het bestuur is er weer mee bezig. Iedereen is welkom op de 
bekende woensdagmiddagen van ongeveer 13:30 tot 16:30 uur, ook voor alleen maar 
even bijpraten met een kop koffie of wat anders. Frans Evers 0651358831 of                      
f-evers@home.nl 

A 
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SSOVH-sectie Country 

oorafgaand aan de country-feestavond op zaterdag 29 oktober, werd het nog even 
flink spannend. Want Hub Bemelmans had zich afgemeld. Ziek!   Wat nu? Want Carla 
en ik kunnen dat niet met z’n tweeën behappen. Koortsachtig rondbellen voor 

vrijwilligers leverde niets op. Dan onze SSOVH-voorzitter bellen. Dat gaf resultaat. Op 
zijn beurt belde hij Jos Somers. En uiteindelijk kon ook Gerrit Hallema komen. We 
waren gered. Of eigenlijk, de feestavond van de sectie Country was gered. Hoewel 
alle vrijwilligers die avond nota bene geen lid zijn.  

’s Middags samen met Carla de tafels en stoelen plaatsen. Vanaf 19:00 uur zou 
iedereen welkom zijn. Dat werd al wat vroeger. Waarna Esther Evers en ik snel de 
entree konden innen en de consumptiebonnen 
verkoop op ons namen, werd de bar in gereedheid 
gebracht door Joop, Jos en Gerrit.  

Snel werden we met z’n allen een goed geolied 
team. Ruim 75 mensen maakten een gezellige 
avond met veel bezoekers van buiten onze sectie. 
Hoewel er enkele waren die graag van onze 
sectie lid wilde worden, moest helaas nee worden 
verkocht. Want er is een ledenstop. Nieuwe 
aanmeldingen kunnen zich laten plaatsen op een 
lijst. Waarna eerst een niet NS-lid afvalt, 
waarna er een aangemeld lid van de lijst mag 
worden opgenomen. Het is een eis van de NS. Zij betalen en onderhouden het 
gebouw. Het is dus niet zomaar een gemeenschapslokaal dat voor ‘Jan en alleman’ 
openstaat.  

Tot in de late uurtjes bleef het enorm gezellig en genoten de aanwezigen van het 
bandje en Frederico zijn muziek. Frans Evers 

       

 

 

 

 

 

 

V 
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                    Hein zijn laatste treinrit naar Heerlen. 

 

U bent van harte welkom om na een werk-carrière van 47 jaar afscheid te nemen van 

eester  Bo ie. 

Begonnen als verkoper van tropische vissen, via de horeca in Valkenburg en slager in 

wording bij AH ging ik voor 5 jaar naar het leger als Technisch Specialist. Na het leger nog 

ee  half jaartje ij Plaza i  Aa he  als verkoper autozu ehör  

Daarna werd het tijd voor een echte Job. Gesolliciteerd als conducteur bij de NS, werd ik ook 

nog aangenomen. Niet als conducteur, maar i.v.m. met mijn technische achtergrond als 

machinist. Ik vond het prima, ik was op zoek naar een goede baan. Na meer dan 40 jaar 

eestertje  gespeeld te he e , ooit ook aar 1 se o de spijt va  gehad. 

Maar nu wordt het tijd om ermee te stoppen e  ei delijk tijd te krijge  o  leuke di ge     
te gaan doen. 

 

 

Mijn laatste rit is op 17 december met aankomst om 13:41 uur op spoor 5 in Heerlen. 

Daarna willen Karin en ik u graag uitnodigen om dit samen met ons te vieren met een 

drankje en hapje in de Spuiklep.  

Graag zien we u op 17 december tussen 14:00 en 17:00 uur in de Spuiklep.   
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