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Agenda
Voorlopig ivm de Covid-19 maatregelen even
geen agenda beschikbaar. Spuiklep is dicht tot
nader order. Mocht er een wijziging zijn, laten wij
dit nog apart aan u weten.

inleveren kopij graag vóór 16 februari 2022
Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten
zie: www.ssovh.nl

Voorwoord: Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2022 met alle goeds,
gezondheid, liefde en geluk! We hebben helaas weer afscheid moeten nemen van twee
mensen.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe.

www.ssovh.nl

IN MEMORIAM
Op dinsdag 28 december 2021 is de partner van ons Ere-Lid Nico de Boone
Mw. Annemarie de Boone-Pasman
overleden
Mw de Boone was jaren lid van de SSOVH
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en sectiebesturen van SSOVH

Beste leden, Het nieuwe jaar is net begonnen en terugkijkend naar de afgelopen twee jaar, zijn er
voor het eerst tijdens de periode dat SSOVH bestaat, geen nieuwjaarsrecepties gehouden. Ook
hebben diverse overheidsmaatregelen er voor gezorgd, dat sporten het afgelopen jaar niet altijd
mogelijk was of beperkt mogelijk was. We hopen met z’n allen dat deze pandemie op zijn
terugkeer is en dat het leven weer langzaam opgepakt kan worden. Ondanks alles, kunnen we
zeggen dat er in het afgelopen jaar toch ook goede momenten waren. Bijvoorbeeld de Sectie
Country heeft een nieuwe doorstart gemaakt en hierover zijn veel positieve geluiden. Daarnaast
heeft de Sectie Fitness nieuwe apparatuur aangeschaft en de Sectie Biljart nieuwe lakens en
biljartballen gekregen. Hiermee kan er weer volop gesport worden. We gaan er voorzichtig
vanuit, dat we vanaf 14 januari weer langzaam de deuren kunnen openen. 2020 en 2021 zijn de
jaren, waar we met z’n allen nog lang op terug zullen kijken. Beste vrijwilligers we waarderen
jullie enorm. En weet je, jullie hadden het niet hoeven te doen. Het werd niet gevraagd, maar
jullie stonden er toch maar. Jullie deden het. Het was zo fijn voor ons. Super bedankt daarvoor.
Via deze weg ,wens ik allen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Zorg goed voor elkaar en blijf
gezond.
Voorzitter SSOVH, Joop Ozek Landgraaf, 1 januari 2022

www.ssovh.nl

IN MEMORIAM
Op maandag 6 december 2021 is ons lid
Dhr. Leo van den Eijnden
overleden
Dhr. Van den Eijnden was jaren lid van de sectie Senioren en Biljart
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en sectiebesturen van SSOVH

Leo van den Eijnden

01-10-1939 – 06-12-2021

I

n de late ochtend van donderdag 9 december kreeg ik een telefoontje van Harrie Beelen.
“weer slecht nieuws Frans”. “Wat ga je me vertellen, Harrie?” Even was het stil, “Nou, ik wil
je even laten weten dat ons lid, Leo van den Eijnden, is overleden. Leo mocht maar 82-jaar
worden. Leo, een zeer innemend man. Die graag met zijn, iets oudere echtgenote, Corrie op
de woensdagmiddagen binnen kwam lopen. Waarbij Corrie dan bij de sjoeldames haar
opwachting maakte, en Leo weer even bij zijn biljartvrienden ging kijken. Hij bleef op hoge
leeftijd zeer betrokken. Was jarenlang voorzitter van de SSOVH-sectie Biljart. Een echte heer
die een openboek was. Die vaak aan wie het maar horen wilde kon vertellen over zijn medische
‘problemen’. En dat deed hij onverbloemd. Waarbij menig man wel eens bloosde. Toch was
hij niet bang aangelegd, hij vocht tegen elk kwaaltje dat hem overkwam of probeerde dat te
voorkomen. Had vaak geen vertrouwen in de Nederlandse medici en ging dan naar
bijvoorbeeld Aken. Waarna hij ‘reclame’ makend met folders ondersteunend aan mede leden
uitdeelde. Wat ook tekenend was voor Leo, hij reed regelmatig met zijn auto even om naar
Welten, om dan Willem Colenbrander op te halen. Samen biljarten en weer naar huis terug
brengen. Wat veel leden niet wisten, was dat Leo regelmatig de beurs trok en bijvoorbeeld een
kerstviering sponsorde. Kortom, Leo was een warm mens. Bijzonder is dat Leo in de
Vroedvrouwenschool is geboren en daar vlakbij is overleden. De cirkel is nu rond, zo staat in
zijn bidprentje. Weer een lid van de sectie Biljart die we gaan missen. Voor zijn vrouw Corrie
zal het een groter gemis worden. Een hecht stel, wij delen haar verdriet.
Frans Evers

www.ssovh.nl

Allereerst, een Gelukkig Nieuwjaar, ook al is er geen nieuwjaarsreceptie geweest. Heeft u ook een
vreugdedansje gemaakt? Gepensioneerde NS’ers krijgen er 1,02% bij hun pensioen.? Handjes dicht dan
maar. En ook de AOW gaat een grijpstuiver omhoog. Eindelijk eens een indexatie op ons pensioen,
waar we overigens nog behoorlijk op achterlopen. Maar wij (voormalig NS-personeel) zijn gelukkig
niet de enige. In heel Nederland zijn gepensioneerden het haasje. Want veel wordt helaas duurder. Denk
aan onze zorg- en energiekosten en niet alleen om ons huisje te verwarmen – maar ook om het autootje
te laten rondrijden en onze dagelijkse boodschappen of de huur. Kortom, we moeten nog steeds de
buikriem aantrekken. Ach, we kunnen allemaal wel klagen, maar bij ziek zijn, of na het wegvallen van
je partner, dan speelt geld geen rol meer. Bent u ook geschrokken van de heisa die ontstond op zaterdag
17 december? Zelf, maar vast ook velen met mij, keken met dichtgeknepen billen naar de
persconferentie van onze Mark Rutte en Hugo de Jonge, bijgestaan door RIVM-baas Jaap van Dissel.
Een echte wetenschapper, hoorde je terug in zijn wollig praten. En de vele ontkenningen of
onzekerheden. ‘Weten we nog niet’, kunnen we nog niets over zeggen, enz. Maar nog mooier was zijn
uitspraak over ‘iemand heeft een andere jas aangetrokken en nu herkent men die persoon niet meer’.
Het kwam erop neer dat het virus een andere gedaante had aangenomen en dat de eerdere prikken niet
meer voldeden, een variant (omikron), maar met de booster-prik, kwam het allemaal weer goed. Ik had
zoiets van, oké, ik heb een andere jas aan, mijn buurman herkent me niet, dan blijft dat ook zo. Raar
verhaal, ik vind dat meneer Van Dissel maar weg moet blijven bij persconferenties. Met de twee
eerdergenoemde politieke ‘helden’ is het al lastig genoeg om ze te volgen. Helaas is ook ons
onderkomen, De Spuiklep, dicht. Moesten we op het laatste moment onze kerstmiddag afzeggen. Geen
nieuwjaarsreceptie. Onze SSOVH-handen zijn gebonden. Zelf kan ik het Covid-19 en alles daarvan
afgeleid aan varianten, niet meer horen. Alleen, je komt er niet onderuit. Het beheerst ons hele doen en
laten. Het virus bepaalt onze leefwijze en we komen daar niet mee weg. En wijken we ervan af, dan
worden we afgestraft, worden we ziek en dat is al een straf op zich. We moeten dus streng de
voorschriften blijven volgen. Zo in de laatste weken van december worden we allemaal wat
melancholisch. Gaan we terugkijken naar het afgelopen jaar. De dag- en weekbladen doen dat vaak met
een necrologie van de mensen die ons zijn ontvallen. Maar ook op TV. U krijgt deze Frontsein
Nieuwsbrief op of omstreeks 15 januari. Zijn we al ruim twee weken verder in het jaar 2022. Wat hebben
we dan alweer gehad? Zelf mijn derde (booster)prik, en zijn we (De Spuiklep) weer open? Ik hoop het.
We missen elkaar. Laten we hopen op weer iedere woensdagmiddag van 14:00 uur tot…..
Frans Evers
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