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2 Computer/ Country
4 Bridge/ Biljart
5 Tafeltennis
6 Senioren
7 Biljart
9 Country
10 Paasbrunch Senioren
11 Bridge/Biljart
12 Tafeltennis
13 Senioren
14 Biljart/ Reflex
15 NVBS
16 Country
19 Tafeltennis
20 Senioren
21 Biljart
22 Zonnebloem
23 Country
25 Bridge/ Biljart
26 Tafeltennis
27 Senioren
28 Biljart/ Reflex
30 Country
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Mei
1 Leden Jaarvergadering
2 Bridge/ Biljart
3 Tafeltennis
4 Senioren
5 Biljart
7 Computer/ Country
9 Bridge/ Biljart
10 Tafeltennis
11 Senioren
12 Biljart/ Reflex
14 Country
16 Bridge/ Biljart
17 Tafeltennis
18 Senioren
19 Biljart
20 NVBS
21 Country
23 Bridge/ Biljart
24 Tafeltennis
25 Senioren
26 Hemelvaartsdag
28 Country
30 Bridge/ Biljart
31 Tafeltennis

inleveren kopij graag vóór 13 mei 2022. Opzeggen lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar.
Voor de volledige SSOVH statuten zie: www.ssovh.nl
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IN MEMORIAM
Op vrijdag 11 maart 2022 is dhr.
Ben van der Heiden
overleden
Dhr. van der Heiden was jaren lid van de SSOVH
Wij wensen zijn familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en sectiebesturen van SSOVH

Ben van der Heiden
*17 juli 1929 - † 11 maart 2022

A

l lezend in de krant, De Limburger, zie ik plots een rouwadvertentie dat mijn
aandacht trekt. Ben van der Heiden! Het zal toch niet? Even later een appje,
Frans is dit onze Ben van der Heiden? Ik ga rondbellen. En krijg uiteindelijk het
trieste bericht dat het inderdaad oud-hoofdconducteur Ben van der Heiden is. Hij
woonde kennelijk niet meer in Heerlen. Na zijn schildersvakopleiding koos Ben
uiteindelijk voor de spoorwegen en werd hoofdconducteur in Heerlen. Toen ik in
Heerlen zelf in 1978 als spoorman mocht beginnen leerde ik hem dan ook kennen als
HC, een al wat oudere goedlachse collega met al veel spoorse ervaring waar ik veel
van opstak. Ik dacht dat hij in het heel oude station voor de voorraad koffie zorgde,
samen met Ben van Duren. Ben was niet groot van lengte, maar straalde rust uit. Ook
in de trein een voorbeeldig HC. Een oprechte vraagbaak voor reizigers. Helaas zullen
veel huidige NS’ers hem niet meer kennen of gekend hebben. Dat neemt ook zijn
leeftijd mee. Bijna 93-jaar! Dus is al geruime tijd met welverdiend pensioen. Hij zal in
zijn gepensioneerde leven vast genoten hebben van zijn vele hobby’s. Zoals het
accordeon of orgel spelen. Graag mocht hij ook tekenen en zong in een Gregoriaans
koor. En toch, zo lees ik in de rouwbrief, “Onderweg naar jou Els, ik heb je zo gemist!”
Dat pakt wel. Als je meer dan 65 jaar samen bent geweest. Dan is dat echt wel een
mensenleven lang. Dan is het heel veel missen, ook al is het maar een paar jaar. Dat
is al te veel. Je hebt het niet voor het zeggen. Nadat Ben als hoofdconducteur in
Heerlen begon, woonde hij eerst in het Schaesbergerveld (Hengelostraat), waarna het
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gezin Van der Heiden vertrok naar de Heerlerbaan (Jeruzalemstraat) Nu is hij vast
samen, met zijn Els. Zijn kinderen, en kleinkinderen, maar ook nog eens
overgrootvader en natuurlijk zijn schoonzoon en schoondochter, ze zullen hem
eveneens missen. Vandaag, woensdag 23 maart, heb ik zijn foto en een kopie van de
rouwbrief in de Spuiklep gelegd. Met drie kleine waxinelichtjes erbij, want hij was ooit
ook lid van de SSOVH, en in die hoedanigheid biljarter, en zelfs voorzitter geweest van
de SSOVH-sectie Biljart. Een enkeling kende hem nog wel, want ook in deze sectie
gaan oudere weg en komen jongere spelers ervoor in de plaats. Vaak ook nog eens
van buiten NS. Ben, je oudere nog in leven zijnde spoormensen herinneren je nog
goed. En zoals het in een mens dat ouder mag worden gebeurt, dat ging ook aan Ben
niet voorbij. Geestelijk en lichamelijke ongemakken werden ook zijn deel. En zeker na
het overlijden van zijn geliefde echtgenote Els, dat een grote schok voor hem was. Fijn
voor ons dat je een collega in Heerlen mocht zijn. Frans Evers

SSOVH-sectie Senioren
Weer een nieuwe maand. Vandaag is het 18 maart. We zijn alweer bijna drie weken aan de slag met het
invullen van de belastingaangifte 2021. Veel heeft de Belastingdienst al voor ons ingevuld. Of het goed
is? Geen idee, maar we kijken het toch kritisch na? Na het vele nieuws en informatie over de AOW die
we in de afgelopen tijd in diverse media mochten ontvangen en lezen, is het toch in ons voordeel
besloten, geen ontkoppeling. Natuurlijk hielpen de vele demonstraties en berichten in de media daarbij,
maar ook de leden van de Eerste Kamer. Zij wezen het ballontje van de regering naar de prullenbak.
Gelukkig is de pandemie of hoe de varianten op het twee jaar geleden begonnen Covid-19 nu ook wordt
genoemd, we mogen weer heel veel. Geen mondkapjes, helaas alleen nog (voor de laatste week) in het
openbaar vervoer, geen controle op de QR-code. We zijn weer ‘vrij’. En dat merken we in ons ‘clubhuis’
de Spuiklep. Er komen weer meer leden, zowel van de eigen SSOVH-sectie Senioren en onze
gastbezoekers van de BGV-afdeling Heerlen. Nog maar eens voor iedereen: we hebben elke
woensdagmiddag een inloop, vanaf 14:00 uur tot einde 16:30 uur. Wat houdt u tegen? Nogmaals wil ik
u erop wijzen dat onze sectie samen met de BGV-afdeling Heerlen op zondag 10 april een
paasbrunch houden. U bent welkom vanaf 10:30 uur. Graag wel even aanmelden. En introducees
zijn welkom tegen een kleine vergoeding van € 5,00. Eerder las u in mijn stukje dat we weer ‘vrij’
zijn, maar dat kunnen ze in Oekraïne helaas niet zeggen. Rusland viel daar verrassend binnen. Ik had
het persoonlijk niet verwacht. Dit kon de heer Poetin toch niet menen? Helaas wel dus. Ook in Nederland
gaan we de vele maatregelen die tegen de ‘Russische beer’ is ingesteld voelen. Nu al stijgt de gas- en
benzineprijs hard en is de slaolie ‘op de bon’. Raar eigenlijk, humanitaire crisissen in de wereld, Jemen,
Mozambique, Nigeria, Zuid-Soedan, Burkina Faso, Ethiopië, Democratische Republiek Congo, Syrië
en Afghanistan. Maar uitgerekend een voormalig Warschaupactland, dat weliswaar nu een andere koers
vaart, grijpt mij aan wat er gebeurd. Bij u ook? In alle eerder genoemde landen vluchten mensen en
verliezen hun huis en spullen. Net als in Oekraïne. En toch staat de televisie bijna de hele dag aan. Zelf
doe ik ook ‘heldhaftig’ protesteren, heb op mijn Facebook foto een vlaggetje van Oekraïne geplaatst.
Het zal geen indruk maken in Rusland. Succes met het invullen van uw belastingaangifte 2021. Frans
Evers f-evers@home.nl 0651358831, voor het aanmelden van de paasbrunch.
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SSOVH-leden die (willen) komen met verzorgd vervoer
Als u verzorgd vervoer belt, dan is het vaak dat men ons (gebouw Spuiklep) niet kan vinden.
Geef dan op: Parallelweg 2k in Heerlen.
En laat weten dat ze het in google-maps intikken, ze exact de locatie kunnen vinden om u
weer op te halen. Zie foto hierna. Voor info: Frans Evers

Voor iedereen die het wil lezen:
Ons SSOVH-lid, de heer Willem Bitter, heeft zijn e-mailadres aangepast.
Het luidt als volgt: willembitter1944@gmail.com Zo, nu maar hopen dat hij geen fanmail van
de dames gaat krijgen. Flauw grapje. Maar, past u het e-mailadres even aan. Willem is u
daarvoor erkentelijk. Frans Evers
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Algemene Ledenvergadering SSOVH 2022
Zondag 01 mei 2022 om 10:30 uur in De Spuiklep

Agenda is als volgt:
1. Opening
2. Herdenken overleden leden in 2021 (Rinus van Lierop, Cas van de Bor, Jo Ampts, Willie
Pennings, Leo Cremers en Leo van den Eijnden)
3. Mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Notulen Algemene Ledenvergadering van zondag 03 oktober 2021
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag penningmeester
8. Vaststellen financiële commissie
9. Vaststellen verenigingsbegroting
Pauze; i.v.m. catering, wilt u zich wel aanmelden? Kan bij Secretaris.
10. SSOVH Beleidsplan 2022-2023
11. Bestuursverkiezing
- Voorzitter: Aftredend niet herkiesbaar
- Secretaris: Aftredend en herkiesbaar
- Penningmeester: Vacature
- Commissaris: Niki Smeets aftredend en herkiesbaar
- Commissaris: Vacatures
12. Huldiging Jubilarissen
13. WVTTK c.q. Rondvraag
14. Sluiting
Waarvoor beleefd uitnodigend, namens Bestuur SSOVH,
Frans Evers,
Secretaris
06 – 5135 8831
secretaris@ssovh.nl
Vanwege de onderbezetting in het SSOVH-bestuur, zijn er twee leden als ondersteuning voor
het hoofdbestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de bestuurstafel aanwezig. Dit
zijn de heren Ton de Wildt en Joep Buijsen.
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