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Februari 2015 
 
02 Bridge / Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
05 Biljart 
07 Computer / Country 
09 Bridge  / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
12 Biljart 
14 Inhalen Stadsprins Hrl./Country 
15 GESLOTEN 
16 GESLOTEN 
17 GESLOTEN 
18 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
19 Biljart / Foto Reflex 
21 Country CD Avond 
23 Bridge / Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
26 Biljart 
28 Country 

 

Maart 2015  
 
02 Bridge / Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
05 Biljart / Foto Reflex 
07 Computer / Country 
08 Leden jaarvergadering 
09 Bridge / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
12 Biljart 
14 Country 
16 Bridge / Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
19 Biljart 
21 Country CD Avond 
23 Bridge/Biljart/Verg. LTM’72 
24 Tafeltennis 
25 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
26 Biljart / Foto Reflex 
27 Paaskienen LTM ‘72 
28 Country 
30 Bridge / Biljart 
31 Tafeltennis
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Inleveren kopij graag vóór 18 februari 2015 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten zie: 

www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Er is weer een jaar voorbij met alle goede en minder goede dingen. Wat 2015 brengen zal, niemand zal het weten. 

Mag het nieuwe jaar op alle gebieden een jaar worden waarvan je zegt dat het nog jaren mocht duren. Een jaar vol 

zonneschijn en vreugde waarin verdriet en zorgen twee onbekenden zijn. Onthoud van het oude jaar alleen de beste 

dagen en spring met nieuwe en goede moed het onbekende tegemoet. Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, ik 

kan de toekomst niet voorspellen. Maar ik wil wel vertellen dat als ik het voor het zeggen had, kwam alleen vreugde 

op ieders pad.  

Namens de redactie wil ik jullie dan ook alleen maar het allerbeste wensen voor 2015, in goede gezondheid en geluk. 

Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van een gewaardeerd lid. Verder wordt er een laatste rit gereden, de 

contributie is vastgesteld. Er is volop gewandeld en fanatiek gebiljart.  

Verder wens ik iedereen veel leesplezier toe met deze digitale nieuwsbrief. 

Jolanda Zegers 

Vaststelling Contributie 2015  
 

Op de najaarsvergadering van november 2014 is unaniem besloten om de sectie contributie te verhogen met € 2,00 

per sectie. 

De contributie brieven zullen medio januari 2015 verstuurd worden.  

Hier onder kunt u zien welke contributie voor uw sectie geldt: 

Sectie  Basis Contributie Sectie Contributie Extra 
Contributie 

Totaal Bedrag 
Contributie 2015 

Badminton € 17,00 € 68,00  € 85,00 

Biljarten € 17,00 € 13,00  € 30,00 

Bridge € 17,00 € 9,00  € 26,00 

Computer € 17,00 € 14,00 € 11,00  € 42,00 

Country € 17,00 € 8,00  € 25,00 

Fitness € 17,00 € 11,00 € 15,00 € 43,00 

Fotografie € 17,00 € 9,00  € 26,00 

Carnaval € 17,00 € 14,00 € 11,00 € 42,00 

Senioren € 17,00 € 5,00 €   5,00 € 27,00 

Tafeltennis € 17,00 € 25,00  € 42,00 

Toneel € 17,00 € 0,00  € 17,00 

Voetbal € 17,00 € 76,00  € 93,00 

Zelfverdediging € 17,00 € 60,00  € 77,00 

Wandelen € 17,00 € 9,00 €    6,00 € 32,00 

 

Penningmeester SSOVH 

Jo Ampts 

 

 

 

http://www.ssovh.nl/


 Inning deelcontributies secties 

Naar aanleiding van vragen en ook opmerkingen over het systeem van het innen van de deelcontributie bij 

SSOVH is het hoofdbestuur van mening geweest dat hier anders mee om gegaan zou moeten worden. 

Met ingang van 2015 zal er wanneer iemand lid wordt van SSOVH en enige sectie de volgende systematiek 

gehanteerd worden: 

 Start het lidmaatschap in het 1e kwartaal van het jaar dan wordt 

de volledige basiscontributie en de volledige sectie contributie in rekening gesteld. 

 

 Start het lidmaatschap in het 2e kwartaal van het jaar dan wordt 

de volledige basiscontributie en 3/4 deel van de sectie contributie in rekening gesteld. 

 

 Start het lidmaatschap in het 3e kwartaal van het jaar dan wordt 

 de volledige basiscontributie en 1/2 deel van de sectie contributie in rekening gesteld. 

 

 Ten slotte, als het lidmaatschap in het laatste kwartaal van het jaar start dan wordt 

de volledige basiscontributie en 5/4 deel van de sectie contributie in rekening gesteld. 

Hiermee is iemand dan lid van SSOVH en die sectie tot en met 31 december van het daarop 

volgende jaar. 

Bij de berekening van 3/4 of 1/2 dan wel 5/4 deel van de sectie contributie, worden de bedragen die hieruit 

voortvloeien steeds naar boven afgerond op hele Euro’s. 

Bestuur SSOVH 

 

In Memoriam 
Op maandag 05 januari 2015 is ons steunlid 

Theo de Vaan 

Overleden in de leeftijd van 91 jaar 

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en 

familie 

Veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

 

 

In Memoriam 
Op zaterdag 20 december 2014 is ons lid 

Daan Wijnands 

Overleden in de leeftijd van 94 jaar 

Daan was het oudste lid van de sectie Biljart 

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en 

familie 

Veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH



Gezocht 
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar ca 94 ontbrekende mailadressen van onze leden. Wilt u 
de nieuwsbrief digitaal ontvangen, geef dan aub uw mailadres met uw naam en huisadres door via 
de mailbox ledenadministratie@ssovh.nl 
 

 

Algemene Ledenvergadering 2015 
 

Namens het Bestuur nodig ik alle SSOVH-leden uit voor  

de Algemene Ledenvergadering 2015 op  

zondag 08 maart a.s. om 10.30 uur in de Spuiklep. 

De agenda is als volgt samengesteld: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken  
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2014  

(deze notulen liggen voor de vergadering gereed) 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag financiële commissie 
7. Vaststellen verenigingsbegroting  
8. Jubilarissen 
9. Vaststellen financiële commissie  
10. Presentatie SSOVH Beleidsplan 2015-2019 
11. Bestuursverkiezing  

 
Aftredend is:  Jo Paffen   Voorzitter, herkiesbaar 
   John van Kessel  Commissaris, herkiesbaar  

Jo Buijsen   Commissaris, herkiesbaar 

  

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een week voor aanvang 

van de vergadering op statutaire wijze opgeven bij de voorzitter. 

Rondvraag 

12. Sluiting 
 

Met vriendelijke groet, 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVH

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl


Wandeling van SOS ’96 op zondag 7 december 2014 
 
Na de dip van de novemberwandeling, er waren toen maar 12 wandelaars aanwezig, gingen 
wij nu van start met 20 wandelaars.  
De voorbereiding was niet vlekkeloos 
verlopen. Slecht weer en daardoor meerdere aanpassingen van het parcours waren nodig 
om toch aan de 12 kilometer te blijven. Vertrekpunt was aan de kerk van Eijs. 
Bij de “Tantes” van de High Tea de weg overgestoken richting het gemeentehuis. Dan liepen 
we een stuk parallel aan de spoorlijn. Rechts af over de overweg waar vroeger wachtpost 10 
was. Boven aan de helling liepen we verder over een plateau richting Baneheide.  
De provinciale weg overgestoken en langs het restaurant Baneheide, dat alweer gesloten is, 
een veldweg in. Op een gegeven moment liepen we bij de groene grens een stukje Duitsland 
in. Enige tijd daarna zagen we in de verte de spoorwegovergang van Bocholtz. 
Dat stuk spoorlijn is het oudste internationale spoorlijn van Nederland. ( Aken – Maastricht 
uit 1853) Vlakbij de overweg ligt de hoeve Scholtissenhof, ons rustpunt. 
Dit is een oude carréboerderij die prachtig versierd was in Kerstsfeer. Er was ook een 
Kerstmarkt. Voor € 5,00 kregen we hier 2 koppen koffie met heerlijke vlaai. De koffie werd 
tijdens deze wandeling aangeboden door het bestuur van SOS ’96 als Sinterklaas attentie. 
Na de rust liepen we verder langs het spoor richting Simpelveld. Dan weer linksaf richting 
Baneheide. Op het plateau konden we genieten van een mooi uitzicht op Simpelveld.  
De route liep nu naar beneden onder het spoor door. Het uitzicht was nu op “Kasteel 
Goedenzaad” uit 1777. In het boek “Het Kastelenrijk” wordt het omschreven als een van de 
lieflijkste kastelen. Na nog een kwartier lopen waren we weer op het beginpunt 
aangekomen. De “aangepaste” route is zeer positief uitgevallen. Het was zondermeer een 
hele mooie wandeling. Met dank aan onze voorlopers. 
 
Harrie Beelen 
 
 
 

       

Op 16 januari 2015 maakt Peter Mevissen zijn laatste rit!  

Hij komt om 14.41 uur aan op spoor 2 van station Heerlen. 

Aansluitend is er van 15.00 tot 18.00 uur in de Spuiklep 
gelegenheid om afscheid van Peter te nemen. 



Kersttoernooi 2014 Sectie Biljarten   

Het jaarlijkse kersttoernooi van de sectie biljart op 20 december werd overschaduwd door het 

overlijden van onze nestor Daan Wijnands (94). Hoewel al enige tijd niet meer actief, was hij 

nog steeds lid van de sectie. Hierdoor kon de geplaatste speler Leo Wijnands niet deelnemen 

aan het toernooi en moest ook penningmeester John Wijnands verstek laten gaan. Ook 

secretaris Guus Brandt moest vanwege ziekte verstek laten gaan.  

 De geplaatste spelers werden na de loting, als volgt aan elkaar gekoppeld  

1. W. Colenbrander - H. Garritzen 

2. H. de Wildt - P. Blomsma  

3. L. Cremers - G. Borghans  

4. W. Baten - H. Ubachs  

De eerste partij van W. Colenbrander verliep voor hem teleurstellend. Voor de nieuwkomer 

H. Garritzen, die met volle concentratie goed partij gaf, werd overtuigend gewonnen en 

plaatste zich voor de volgende ronde.  De tweede wedstrijd werd gebiljart door L. Cremers en 

G. Borghans. Favoriet was L. Cremers. Helaas werd het spel van L. Cremers niet in zijn 

normaal overtuigende spelinzicht gebracht. G. Borghans, ook een nieuweling, wist 

geconcentreerd goede tegenstand te leveren en bleek dit biljartspel best onder de knie te 

hebben en won deze partij. De derde partij werd gespeeld door H. de Wildt en P. Blomsma. 

Kampioen Harrie de Wildt was ook nu favoriet en maakte duidelijk dat hij de grote 

kanshebber was. Hij won dan ook met overtuiging. In de vierde partij tussen W. Baten en H. 

Ubachs moest Wiel als winnaar van 2013 zich waarmaken tegen een niet makkelijke 

tegenstander. Deze liet door zijn voorzichtig spel, W. Baten niet in de positie komen om zijn 

normaal goede spel te kunnen waarmaken. De onverwachte winnaar werd dan ook H. Ubachs. 

Na een innerlijke versterking met broodjes en kerstbrood werd het wedstrijdritme weer 

opgenomen. En de volgende gelote partijen samengesteld uit de winnaars, zijnde: 1. H. de 

Wildt 2. H. Garritzen, 3. G. Borghans, 4. H. Ubachs.  Deze laatste vier spelers, hadden de 

meeste biljarters niet verwacht. Het afgelopen jaar, tijdens de competitie, had men andere 

biljarters verwacht, die om de winst zouden biljarten. De beoogde kanshebbers visten helaas 

achter het net en dat bracht de spanning ten top. Tijdens dit tweede gedeelte bleek voor H. 

Garritzen de spanning te veel van hem te vergen en verminderde zijn concentratie. Hij 

bewonderde het geweldige spelinzicht van zijn tegenstander, H. de Wildt. Harrie liet zien dat 

hij dit jaar voortreffelijk, ook onder spanning, het biljartspel beheerst en won deze 

wedstrijd.  Ook van de wedstrijd tussen partijen G. Borghans en H. Ubachs konden de 

toeschouwers genieten van de aardige biljartsport. Nieuwkomer G. Borghans, had veel moeite 

om de strijdende H. Ubachs uit zijn spel te brengen. De spanning in deze partij was merkbaar, 

want het geboden spel wees niet direct een winnaar aan. G. Borghans wist toch op het einde 

het beste inzicht te hebben en won deze boeiende wedstrijden en plaatste zich hierdoor voor 

de finale.  De strijd om de derde plaats tussen Hein Ubachs en Herman Garritzen werd 

uiteindelijk een prooi voor Herman, die de beste zenuwen had en een geweldig spel 

vertoonde.   

 



Dan die finale! Topfavoriet Harrie de Wildt en kansrijke Guy Borghans. Harrie liet zien 

waarom hij dit jaar kampioen was geworden in de onderlinge competitie zijn sterke 

spelinzicht wist hij om te zetten in het maken van prachtige caramboles en werd uiteindelijk 

onbereikbaar voor G. Borghans, die toch als nieuwkomer een geweldig toernooi speelde.       

De einduitslag van het kersttoernooi. 1. H. de Wildt. 2. G. Borghans, 3. H. Garritzen.   

De Guus Brandt Trofee werd een prooi voor H. Garritzen met 180% van zijn te spelen 

gemiddelde.  Een geweldig resultaat voor de nieuwkomer.   

De uitslag van de gespeelde competitie 

2014. 1. H. de Wildt, 2. L. Cremers, 3. G. Brandt.   

 De betreffende medailles werden door de voorzitter L. van den Eijnden in samenwerking met 

J. Wijnands op gepaste wijze uitgereikt, alsmede de bekers voor de winnaars van de gehouden 

Competitie 2014, het kersttoernooi en de Guus Brandt Trofee.   Al met al een goed geslaagd 

toernooi.   

Guus Brandt secretaris  

              Secretariaat: A.C. Brandt 

E-mail: guusbrandt@gmail.com 
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Hallo allemaal.  

Zo, eindelijk even tijd om iets van onze sectie te laten weten.  

Het was ( en is nog steeds ) een drukke tijd voor mij met allerhande tijdrovende 

privéomstandigheden. Maar nu moet ik toch even voor een update zorgen.    

Allereerst hebben wij onze naam aangepast aan de inhoud van onze voorstellingen.  Omdat 

het woord “Toneel” niet meer  strookt met hetgeen wij nu al jaren op de planken brengen 

hebben we besloten om “Reeltoneel” te veranderen in “Kabberet Van Alles Get”.  

We hebben gemerkt dat het woord toneel voor verwarring zorgt als we mensen willen 

uitnodigen om naar onze voorstellingen te komen kijken. Heel vaak krijgen we dan te horen: 

“Ik hou niet van toneel”. We moeten dan steeds weer uitleggen dat het geen toneelstuk betreft 

maar een soort van cabaretvoorstelling.    Bij deze dus….   

Helaas hebben drie mensen ons ledenbestand verlaten. Huub de Hey, lid van het eerste 

uur, heeft besloten om het wat rustiger aan te gaan doen (bedankt Huub, voor de vele jaren 

van inzet en veel geluk verder!) Hij blijft uiteraard vrijwilliger en lid van SSOVH. Ook 

Marian Defrance en Ingrid Deeder hebben aangegeven om niet verder te willen.   

Gelukkig heeft Sandrino Vleugels het toch niet kunnen laten. Toen hij tijdens het bedienen 

van de verlichting afgelopen jaar de sfeer weer proefde ging hij, tot onze grote vreugde, weer 

overstag.                                 

 “Welcome back” zou ik zeggen!   

Ten overvloede wil ik wederom een oproep doen aan mensen die zich misschien geroepen 

voelen om onze gelederen te versterken (voor of achter de schermen) : het kan nog steeds! 

Graag zelfs!  

Namens Kabberet Van Alles Get  

Francine van Tuijl  

 

 


