Jaargang 75 volgnr. 2/ Februari 2022
Voorzitter:
Joop Ozek
voorzitter@ssovh.nl
Secretariaat:
Frans Evers
06-51358831
secretaris@ssovh.nl
Penningmeester:
Joop Ozek/ Ton de Wildt
penningmeester@ssovh.nl
NL52 INGB 0001207122

De Spuiklep:
06-15560206
Coördinator Spuiklep:
John van Kessel
Ledenadministratie:
Haghenstraat 4E
6461 VT Kerkrade
ledenadministratie@ssovh.nl

Redactieleden:
Jolanda Zegers
Ger Haan
Frans Evers
redactie.frontsein@ssovh.nl

Storing Keycard:
06-51358831

Maart
2 Senioren
3 Biljart/ Reflex
5 Computer/ Country
7 Bridge/ Biljart
8 Tafeltennis
9 Senioren
10 Biljart
12 Country
14 Bridge/ Biljart
15 Tafeltennis
16 Senioren
17 Biljart / Reflex

18 NVBS
19 Country
21 Bridge/ Biljart
22 Tafeltennis
23 Senioren
24 Biljart
26 Country
28 Bridge/ Biljart
29 Tafeltennis
30 Senioren
31 Biljart/ Reflex

inleveren kopij graag vóór 30 maart 2022
Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten
zie: www.ssovh.nl
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Voorwoord: JAAA, we mogen en kunnen weer!! Eindelijk kunnen we weer leuke dingen
ondernemen zoals een Paasbrunch, worden er dringend mensen gezocht die mee willen
denken, vraagt de poetsploeg u vriendelijk om niet te sporten tijdens poetsochtend en is er
een verslag van de biljartcompetitie.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe.
SSOVH-sectie Senioren
Het is alweer bijna eind februari. Wat gaat het leven snel. En dat op ‘onze’ oude dag. Als u dit
leest, en u bent nog geen lid van de SSOVH-sectie Senioren, wordt het dan! Onze leden van
de afdeling Heerlen gaan u een warm welkom heten. We hebben een ruime parkeerplaats, en
het station ligt amper 10 minuten lopen van de Spuiklep. Voor alle leden en leden van andere
secties, het bestuur is weer langzaam begonnen met het voorbereiden van een paasbrunch. Die
we door de pandemie al twee jaren aan onze neus voorbij moesten laten gaan. Zoals
gebruikelijk, onze gezamenlijk paasbrunch is altijd een week vóór het echte Pasen. Dat dit
jaar valt op 17 en 18 april. Vandaar dat wij het houden op zondag 10 april. (voor niet leden
van de sectie Senioren: u betaald een kleine bijdrage). En bent u welkom om 10:30 uur. Meldt
u zich wel nog even aan via e-mail en of telefoon? Het maximumaantal mensen houden we op
50. Op zaterdag 9 april beginnen vrijwilligers met het opbouwen. Nadat de countryclub is
gestopt, deze verlaten ca. 17:00 uur de Spuiklep. Heeft u tijd? Dan mag u ons gerust helpen,
maar geef het even aan mij door. Te veel vrijwilligers is nou ook weer niet nodig. Nu weer
over naar de waan van de dag. Wat een toestand met de AOW. Natuurlijk, het is nog geen
gelopen race. Want het moet nog door de Eerste Kamer, en daar is geen meerderheid. Waar ik
dan weer wel bang voor ben, gaat de politiek de belastingen voor de AOW’ers verhogen.
Linksom of rechtsom, we gaan het voelen. En wat gaat er met onze verwarming gebeuren.
Valt de Russische Beer Oekraïne binnen? Dan zou dat wel eens gevolgen kunnen hebben voor
de gastoevoer naar Europa. We gaan het meemaken. Nog eens voor iedereen die lid is van
onze SSOVH-sectie Senioren, u bent welkom op iedere woensdag van 14:00 uur tot en met de
sluiting, en dat is rond 16:30 uur. Dan kunt u biljarten, darten, tafeltennissen, sjoelen en
kaarten. En doet u dat allemaal niet? We hebben ook een praattafel. Komt u? Voor het
aanmelden paasbrunch: Frans Evers secretaris@ssovh.nl 06-51358831

SSOVH bestuursfuncties vacant!
Het hoofdbestuur van de SSOVH is dringend op zoek naar
leden die onze vacante plaatsen willen opvullen.
Het gaat om de volgende functies:
voorzitter, penningmeester en commissaris
Interesse? Schrijf of bel naar Frans Evers: secretaris@ssovh.nl / 0651358831
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Voor de SSOVH-sectie Fitness,
Aan alle leden en gebruikers van de fitnesszaal.
Let op! Iedere woensdag is gebruik van de sportzaal tot 10:00 uur
niet mogelijk omdat er dan gepoetst wordt. Steeds vaker moeten
de poetsers Ahmed en Houssien toezien dat de sporters ook op
de woensdagochtend tijdens het poetsen gebruik maken van de
sportzaal. Dat is voor iedereen vervelend. Want u gaat dan over
bijvoorbeeld een natte vloer lopen, of de toestellen die
schoongemaakt moeten worden, zijn in gebruik. Dus alstublieft
respecteer dat de zaal tot 10:00 uur niet gebruikt mag worden. Dit
zelfde geldt uiteraard ook voor de douches. Dat is laatst al eens
vervelend geweest dat een vrouwelijke gebruiker van de douche
geconfronteerd werd met een mannelijke schoonmaker van de
douches. Het betekent dat de douche later gereinigd wordt of zelfs helemaal niet.
Bedankt; namens Bea en Jo Possen, Ahmed Aissati, Houssien Carroum en Frans Evers

De biljartcompetitie 2021
Ondanks de coronaperikelen hebben de biljarters hun competitie 2021 kunnen afronden.
Tijdens de jaarvergadering van 7 februari jl. kon voorzitter Leo Wijnands dan ook de beker van de
libre-competitie aan de kampioen uitreiken en tevens de Guus Brandt-trofee aan de speler die het
afgelopen jaar zijn moyenne het beste heeft verbeterd.
De uitslag van de competitie is:
1. Hilbert Grimmius 48 pnt
2. Arie Anker
45 pnt
3. Frans te Kampe
43 pnt
De Guus Brandt-trofee werd gewonnen door Ger Wijnands die 116% scoorde van zijn te behalen
gemiddelde.

Hilbert en Ger met hun trofeeën.
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