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12 Country

Penningmeester:
Joop Ozek/ Ton de Wildt
penningmeester@ssovh.nl
NL52 INGB 0001207122
Ledenadministratie:
Haghenstraat 4E
6461 VT Kerkrade
ledenadministratie@ssovh.nl

Coördinator Spuiklep:
John van Kessel
Storing Keycard:
06-51358831
Redactieleden:
Jolanda Zegers
Ger Haan
Frans Evers
redactiefrontsein@ssovh.nl

14 Bridge/ Biljart
15 Tafeltennis
16 Senioren
17 Biljart
18 NVBS
19 Country
21 Bridge/ Biljart
22 Tafeltennis
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

inleveren kopij graag vóór 16 november 2022. Opzeggen lidmaatschap vóór 31 december van het lopende
jaar. Voor de volledige SSOVH statuten zie: www.ssovh.nl
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Voorwoord:
De koude dagen komen er weer aan, wat is er nu gezelliger dan met een warme deken
lekker op de bank deze nieuwe Frontsein te lezen?
Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier toe.

Hein Ubachs
‘De Wandelaar’

09-12-1931 – 17-09-2022

E

en paar dagen na het overlijden van Harry Ummels, krijg ik helaas weer een berichtje
van een overlijden. Nu is het Hein Ubachs.

Mijn gedachten dwalen even terug in de tijd. Het is eind 1978, toen ik mee mocht lopen
in de ‘matwas’, treinen poetsen enz. En dan kwam je ook in de nog maar net in gebruik zijnde
‘nieuwe’ kantine, gelegen achter de fietsenstalling in het heel oude station Heerlen.
Daar leerde ik Hein kennen, volgens mij ook een kaarter. Waar Theo de bloemist ook
regelmatig binnen wipte. Wat een tijd. Dat is allemaal nu ondenkbaar. De kantines zijn ware
vestingen geworden. Geen pasje, dan kom je er niet in.
Hein was een rustige man. Die zich niet vlug ‘op de kast’ liet jagen. Hein, ooit begonnen als
rangeerder. In een tijd dat de kolenmijnen de vele goederentreinen vol uit Heerlen lieten
vertrekken. Die van het dorp Heerlen een stad maakte. Zou Hein ook op de mijn gewerkt
hebben? Maar goed, hij kreeg de kans om Hoofdconducteur te worden. En in die functie trof
ik Hein in de eerdergenoemde kantine aan. Zelf was ik nog een broekie tussen deze gesettelde
mannen met veel levenservaring. Althans, dat vond ik toen. Mannen waar je tegenop keek,
met hun heel eigen praatjes en vooral hun humor. Zomaar wat namen: Cas van de Bor, Bart
van de Langenberg, Piet Claassen, Chris Saris, Jan Kempink, Hein van de Elzen, Gerrit van
Selow enz.
Hein was zeer geliefd bij zijn collega’s. Je kreeg niet snel woorden met hem. Helaas, na vele
jaren dienst op de trein, moest Hein zijn HC-kloffie verruilen voor het pak van de
servicemedewerker. En ook daar viel Hein wel op. Vaak op het perron te zien om de reizigers
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te adviseren. Pratend met zijn op de trein vertrekkende oud-collega’s. Hein was jaren lid van
de SSOVH, als biljarter in de sectie-biljart of als zeer gewaardeerd vrijwilliger achter de bar.
Hein was een gepassioneerd wandelaar. Zelfs in China geweest en heeft daar zijn voetstappen
achtergelaten. Meerdere malen de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Met o.a. Jan Weijmer en
Wim Elfrink. Zij gingen hem voor. Als we nu een regenboog zien, nou dan zijn deze drie
wandelvrienden weer met elkaar op stap.
De laatste jaren waren voor Hein niet gemakkelijk. Een knieoperatie maakte langzaam aan
een einde aan zijn mobiliteit. Daar had hij het in het begin wel moeilijk mee. Toch kwam je
Hein in zijn trouwe scootmobiel regelmatig wel tegen, in de Heerlense binnenstad of ook wel
in onze eigen wijk Eikenderveld. Hein we missen je nu al. Vaarwel.
Frans Evers

Informatie SSOVH-sectie Fitness Mammoet:
Beste Leden SSOVH-sectie Fitness Mammoet,
Graag wil het bestuur u uitnodigen om op woensdag 26 oktober de Algemene
Ledenvergadering te komen bijwonen. Lees hiervoor de agenda.
Als u komt, meldt u zich dan even bij mij aan. Afmelden mag ook bij mij.
Namens het bestuur SSOVH-sectie Fitness Mammoet,
Frans Evers
Secretaris
0651358831
f-evers@home.nl
Agenda
Algemene Ledenvergadering SSOVH sectie Fitness Mammoet
op woensdag 26 oktober 2022 in de Spuiklep te Heerlen; aanvang 19:30 uur

Agenda;
1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Mededelingen DB
4. Financieel verslag penningmeester (i.v.m. vakantie penningmeester, legt vz e.e.a. uit)
5. Concept notulen van 06 oktober 2021
6. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar: P. Groven en C. Weijers)
7. Problemen TV-toestel fitnesszaal
8. Vrijwilliger poetsen fitnesszaal
9. WVTTK/Rondvraag
10. Sluiting
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Een 60-jarig Huwelijksfeest in onze SSOVH-sectie Senioren

Op 6 september 2022 vierde Herman en Aukje Garritzen hun 60-jarig huwelijksfeest. En dat
ging niet ongemerkt aan hen voorbij. Allereerst een persoonlijk schrijven van onze Heerlense
burgemeester Roel Wever. Dan kan natuurlijk onze gouverneur van Limburg niet achterblijven.
En last but not least, ook een brief van onze koning. 60-jaar samen, dan ben je met recht een
diamanten paar. Herman en Aukje hebben elkaar ontmoet begin jaren 60. Waarna het huwelijk
in 1962 een feit was. Het betekende in die tijd wel, dat Aukje moest stoppen met werken in
een jongenshuis. Overigens zou Aukje zich niet vervelen, want in rap tempo kwamen er 4
kinderen waar ze de handen vol aan had. Reislustig waren ze ook best. Tot zelfs in Zuid-Afrika
aan toe. Waar Aukje, zo bleek later, tussen de krokodillen heeft gezwommen. In zijn werkzame
jaren was Herman stratenmaker in Duisland. Zouden die straten daarom zo armoedig liggen?
Ik hoor Herman al zeggen, ‘ik kon niet overal zijn, die ik gelegd heb, daar struikel je nu nog
niet over, basta!’ In 2007 heeft de familie van Herman en Aukje enorm in hun rats gezeten.
Het was het jaar dat Herman onder het mes ging en een aantal omleidingen kreeg dat
uiteindelijk zijn leven redde. En vanwege de gezondheid van Aukje zijn ze een aantal jaren
geleden verhuisd naar De Eik in het Eikenderveld. Het mooie hiervan is dan weer dat beiden
dichter bij de Spuiklep wonen. Waar Herman graag mag biljarten en Aukje naar de Senioren
kan gaan. Nadat Herman jaren actief was in en rondom de Spuiklep, als onkruidwieder en
deelnemer in de Poetsploeg, kreeg hij hiervoor de Zilveren speld met robijn. Waar Herman
super trots op is. 60-jaar, het is niet niks, mogen ze op weg gaan naar de 65-jaar? Het is ze
gegund. Frans Evers

Geacht SSOVH lid,
Tegen het einde van het verenigingsjaar wil ik altijd graag weten of er gedurende het jaar
verhuizingen hebben plaatsgevonden.
Die zijn er natuurlijk altijd, maar ik bedoel verhuizingen van jullie, dus van SSOVH leden.
Mocht het zijn dat het hier misschien wel u betreft, dan is nu de kans om mij c.q. SSOVH
daar deelgenoot van te maken.
Stuurt u mij dan een berichtje als uw adresgegevens in de loop van 2022 zijn
veranderd? Fijn, dankjewel!
Dat kan op mailadres ledenadministratie@ssovh.nl of per post op Haghenstraat 4-E in
6461 VT Kerkrade.
Met vriendelijke groet,
Joep Buijsen, ledenadministratie
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