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 Nieuwsbrief 8 
Oktober 2019 

 

Tegen de tijd dat u deze Nieuwsbrief ontvangt zal het wel gedaan zijn met de nazomer. Maar daarom niet ge-
treurd, ook de herfst is altijd weer verrassend mooi, zeker als het weer ook een beetje meewerkt. Dus...indien nog 
mogelijk… de paden op, de lanen in en geniet van de mooiste kleuren. 

 
 

Meedoen: Van 1 t/m 8 oktober is de jaarlijkse, landelijke, week tegen Eenzaamheid. Voor alle activiteiten, 
houdt u vooral de Schakel in de gaten. 
Van Esperanza hebben wij er een tweetal doorgekregen: 
Woensdag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de Maranathakerk: aanmelden niet nodig 
Maandag 7 oktober vanaf 11.15 tot ca 15.00 uur bij Abel Tasman: aanmelden wél nodig 
 Elders in de Nieuwsbrief (pag. 2) vindt u meer informatie. 
PSV Poortugaal organiseert een seniorenbijeenkomst in de kantine op donderdag 3 oktober vanaf 13.30 
uur tot ca. 16.30 uur, m.m.v. Rita Young en er is de mogelijkheid tot het spelen van bingo: 
 Deze activiteiten zijn zonder kosten voor u. 

Een D I C H T ER - Annie M.G. Schmidt 

Piet Pluimers wou het liefste verzen schrijven 
over wat late rozen in de zon. 
Hij was een dichter en hij wou het blijven. 
Hij schreef sonnetten toen hij pas begon. 

Het rijmde ook. Maar and're dichters zeiden: 
je mag niet rijmen joh, 't is geen gezicht! 
Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden, 
want een gedicht dat rijmt is geen gedicht. 

En dan dat metrum! Dat is uit de mode. 
't Mag niet van rál de ral de rál de ral. 
Punten en komma's, jongen, zijn verboden. 
En denk erom: geen hoofdletters vooral. 

En nooit een hele zin. Alleen maar brokken. 
En rozen mógen wel een keer, maar dan 
slechts in verband met baarmoeders en sokken 
en zó dat niemand het begrijpen kan. 

't Is maar een weet, we zeggen 't je maar even. 
Piet had het spoedig door en hij zei: o. 
Hij heeft diezelfde dag een vers geschreven, 
zijn eerste echte vers. En dat ging zo: 

Wilt u lid worden van de OVA kunt u zich aanmelden bij Willy Noordzij: tel 010-5016010 of  
per e-mail : janoordzij@hotmail.com  
De contributie wordt geïnd per automatische incasso, het jaarbedrag is € 22,50, maar als u zich nu aanmeldt be-
taalt u tot 1 januari slechts € 15,00. 
Bij ziekte, overlijden of misschien juist een jubileum, wordt een kaartje vaak op prijs gesteld. Willy Noordzij heeft 
tevens de afdeling Lief & Leed al enige tijd onder beheer, dus bent u op de hoogte van een gelegenheid waarbij 
een kaart meer dan welkom is, laat u haar dat even weten? 

Lief & Leed 

'ik drijf spelden van wanhoop 
in de huid van je 
grutten wezenloos 
woezie woezie 17 en 
klaan uit je klukhaar versuikeren 
bleke bliezen in schedels met spuigaten 
vol blauw gehakt.' 

En toen zei iedereen: dat is reusachtig! 
En Paul Rodenko schreef een heel lang stuk 
in 'Maatstaf' om te laten zien hoe prachtig 
het was. Vooral dat 'woezie' en dat 'kluk'. 

Alleen Piet Pluimers zelf was niet tevreden. 
Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas, 
hij heeft nu eenmaal 't rijm onder z'n leden. 
Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas. 

En hij wou graag één keer een komma zetten. 
Ach Piet! Over tien jaren slaat het om! 
Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer sonnetten. 
Dan gaat het weer van póm de róm de róm. 

 uit: 'Huishoudpoëzie', 1957 
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Kom Erbij! 

In de Week tegen Eenzaamheid organiseert Esperanza Albrandswaard weer 2 Kom Erbij bijeenkomsten.    
                                                                                                                                                                                                                                                             

Woensdag middag 2 oktober: Een gezellige Kom Erbij bijeenkomst in de hal van de  
Maranathakerk, Kleidijk 2 in Rhoon. Vanaf 14.00 uur is iedereen hartelijk welkom. U wordt 
verwelkomd door de vrolijke piano klanken van Elly Bezemer en een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. Daarna gaat Elly met iedereen die dit wil op een gezellige en ontspannen 
manier bekende liedjes zingen. Elly komt niet alleen maar neemt 3 mensen van theater-

groep de “Poositivoos” mee. Tussen het zingen en een hapje en een drankje door zullen deze acteurs al-
lerlei hilarische, komische en verrassende acts opvoeren en typetjes uitbeelden. Kortom, gezelligheid, zin-
gen en lachen in een positieve vrolijke sfeer. De middag duurt tot circa 16.30 uur. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. U kunt gewoon komen en er zijn geen kosten aan verbonden.  
 
Maandag 7 oktober: Een gezellige smaakvolle Kom Erbij bijeenkomst in samenwerking met Remco Abel 
in Restaurant Tasman, Albrandswaardsedijk 160 in Poortugaal. Vanaf 11.15 uur is iedereen hartelijk wel-
kom. Na de koffie en de thee met wat lekkers komen rond het middaguur de overheerlijke Tasman pan-
nenkoeken op tafel. Troubadour Robert zal met hart en ziel alles muzikaal opluisteren. Op verrassende 
wijze zal hij begeleid op gitaar of accordeon liedjes voor u zingen en als u het wilt mag u natuurlijk meezin-
gen. Klassiek goochelaar Jannes zal u aangenaam en met de nodige zelfspot bij uw tafel vermaken. Vrien-
delijk en komisch presenteert hij het ene wonder na het andere en creëert hij een familiaire sfeer. Dit alles 
in een feestelijke entourage. Om circa 15.00 uur is het afgelopen.                                                                                                                
Er zijn geen kosten aan verbonden maar aanmelden is wel noodzakelijk.                                                                           
Dat kan op de volgende manieren:                                                                                                                               
Per telefoon:  010-5011501                                                                                                                                                   
Per e-mail:   info@tasman.nu                                                                                                                                                   
Via web-site:  www.tasman.nu/wte 
 
Vervoerservice: Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen dan kunt u gebruik maken van de 
vervoerservice AutoMaatje van Stichting Welzijn Albrandswaard. Neem wel tijdig contact op met SWA.                           
Per telefoon: 010-5018322 of per mail: automaatje@welzijnalbrandswaard.nl    
 

Wij hopen weer velen van u te ontmoeten, dus Kom Erbij!  Voor informatie: Esperanza 06-20393418 

En weer mogen wij het Gewestelijk Senioren Orkest bedanken voor een klinkend 
optreden! 
Wat een prachtige muziek en wat een bevlogen musici.  
De middag vloog voorbij en na een schitterende toegift was het concert alweer 
over.  

Voetbal             Glimlachje – 27  
            Ingezonden door Hans Noordzij 
Zeer veel sporters spelen voetbal 
Een enkeling heeft wel een bof 
Die kan er euro’s mee verdienen 
De zogenaamde voetbalprof 
Maar als ze veertig zijn geworden 
Dan zijn die kerels uitgeteld 
Zij doen dan enkel nog aan zwemmen 
Maar dat is dan zwemmen in hun geld! 

mailto:info@tasman.nu
mailto:automaatje@welzijnalbrandswaard.nl
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Kroon verjaardagen!  Graag feliciteren wij in de maand oktober: 

03-10 Mevr. M.H.J. Kievit 
04-10 Mevr. M.G.J. Ter Horst 
05-10 Dhr. A.A. Boer 
13-10 Mevr. A.J.M. van Opstal– Sterrenburg 
15-10 Dhr. P.H. Kranenburg 
19-10 Mevr. Antheunisse– Boogaard 

21-10 Mevr. B. Rietveld– Goudswaard 
21-10 Mevr. J. de Heer– van der 
Stoep 
30-10 Mevr. A.M. Norbert– van 
Maarschalkerwaard 
31-10 Dhr. J. Bakker 

TRIO YOSKA.  
 
                           
 

 
 
 

Op de middagbijeenkomst van 8 oktober 2019 kunnen we het  Trio Yoska beluisteren met het program-
ma “Souvenirs en Klassiekers”. Ze komen uit Rotterdam en brengen, zoals ze het zelf zeggen Slavische-, 
Keltische-, Volks- en Tijdloze muziek. Welke variant hiervan wij kunnen verwachten, weten wij niet pre-
cies, maar gezellig zal het zeker weer zijn. 
 
Yoska werd in 2001 opgericht door Leo en Leny. Het gezelschap bestaande uit 3 enthousiaste muziek-
liefhebbers. Leo (bespeelt gitaar, viool, balalaika en klarinet en vult de zang aan), Leny ( bespeelt de 
Domra, de accordeon en mondharmonica en vult incidenteel de zang aan en  Sylvia zorgt voor de zang, 
is sopraan en heeft vele jaren ervaring van Musicals tot Operaproducties.  
 
Hun programma brengt evergreens van Rusland tot Amerika en mooie Nederlandse klassiekers. Maar 
ze maken ook uitstapjes naar de welbekende musicals. Kortom een programma waar iedereen van ge-
nieten zal en waar wellicht liederen bij zijn die u kunt meezingen! Laat u verrassen. 
 
Ierse folk is een benaming voor een traditionele muziekstijl. Het is  muziek met diepe wortels uit het 
Ierse eiland en bestaat uit songs die soms honderden jaren oud zijn. Ze worden nog altijd in de Ierse 
pubs vertolkt. Een aanzienlijk deel van deze songs kan onder de categorie protestliederen geschaard 
worden.  Ze betreffen vaak een aanklacht tegen de eeuwenlange Engelse overheersing in Ierland. 
 
De toegang is gratis voor OVA leden. Niet OVA-leden zijn welkom tegen betaling van 
een entreeprijs van € 7,50 p.p. ( incl. koffie/thee). 
Datum 8 oktober 2019 
Locatie: De Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal 
Aanvang:   14.00 uur   
zaal open: 13.30 uur   
 

Balalaika 

Domra 

Sylvia Leny  Leo      

Dinsdag 24 september was de 2de  van dit jaar. Met 46 personen vertrokken we naar Ridderkerk, voor 
een bezoek aan chocolade atelier van Noppen.  Na veel lekkers te hebben gezien en gekocht, zijn we doorgereden 
naar het Kralingse Bos, waar we in het pannenkoekenhuis een heerlijk 3 gangen warme maaltijd hebben ge-
nuttigd.  
Daarna naar “De Porseleyne Fles”, waar wij door de fabriek heen mochten lopen en uitleg kregen over hoe het 
beroemde Delfts Blauw wordt gemaakt . Vanzelfsprekend was er ook gelegenheid om de scha-
len en borden te kopen. We waren bijtijds terug, rond 17.00 uur. Ook dichtbij is genoeg moois 
te zien en te beleven, we hopen dat u allen weer heeft genoten. 

https://www.yoskamusic.nl/
https://www.yoskamusic.nl/
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Vaste activiteiten: 
Maandag    09.30 tot 12.00 uur  Koersbal  Brinkhoeve 
Woensdag    09.30 tot 12.00 uur Bridge Brinkhoeve 
Donderdag    13.30 tot 16.00 uur Bridge PSV Kantine 
Woensdag groep 1 13.45 tot 14.45 uur MBVO gymzaal Albrandwaardseweg 
Woensdag  groep 2 15.00 tot 16.00 uur  bewegen op muziek  voor senioren met beginnende demen-
        tie/Alzheimer gymzaal Albrandwaardseweg  
               
Bij sommige van deze activiteiten is nog plaats voor nieuwe deelnemers, voor informatie vragen wij u vriende-
lijk contact op te nemen met de bijbehorende coördinator: 
Koersbal:     H. Flora; tel.:  010-4168151 email: HenkFlora@kpnmail.nl  
Bridge:    C. Grondhuis; tel.  010-5015686 email: grond65huis@zonnet.nl  
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen): Bewegingstherapie op Muziek:  
     G. Meijdam.; tel:  010-5011961 email: germeijdam@gmail.com.  
 
Activiteiten 2e helft 2019 
08-10-2019  Yoska / Ierse muziek, zie pag. 3    
19-11-2019  Michel Coenen, Sinterklaasprogramma 
17-12-2019  Kerstbijeenkomst m.m.v. Angelique, pianiste  
 
De middagbijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk in de Brinkhoeve in Poortugaal,  aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur. De entree is voor onze leden gratis. Niet leden zijn vanzelfsprekend welkom,  voor een bedrag 
van  € 7,50 inclusief koffie/thee bij binnenkomst en in de pauze. 
Overige consumpties zijn aan de bar verkrijgbaar maar voor iedereen voor eigen rekening. 

Agenda 

Voorzitter     Secretaris(red. Nieuwsbrief)  Penningmeester 
Willem Versluis    Ellen Kamman    Hans Everraert  
010-5010070     06-24976578 (OVA)    010-5011036 
versl372@planet.nl    secretariaat.o.v.albrandswaard  hans.everraert@kpnmail.nl  
      @gmail.com  
Algemeen bestuurslid   Algemeen bestuurslid   Coördinatie Huba’s   
Organisatie Aktiviteiten   Ledenadministratie/Lief&Leed 
Gerrie Kramer    Willy Noordzij    Joke Polderman    
010-5017696     010-5016010     010-5019689  
gmkramer@kpnplanet.nl   janoordzij@hotmail.com    jwpv@kpnmail.nl    

Wat is een vereniging zonder sponsors?  Onze dank aan: 

HB Interieurs, Dorpsdijk 192 , 3161 CH Rhoon, tel.: 010-506 0800   

Plantenzaak ‘t Hoekje, Kikkerstraat 16,  3171 GH Poortugaal, tel.: 010-5011995 

‘t Hoorhuys, Kikkerstraat 3, 3171GH Poortugaal, tel.: 010 765 0093 , 

Uitvaartbegeleiding Adrie van der Zwan, De Warnaar 5, 3171 EN Poortugaal, tel: 010 - 5013438  

Bonaparte Mode, Dorpsstraat 10 , 3171EG Poortugaal, tel.: 010-5011022 
PLUS Richhof, Waalstraat 2a, 3171BD Poortugaal 
Grand café Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, 3172 XB Poortugaal, tel.: 010- 501 1500 

Autobedrijf Palsgraaf B.V. Dorpsdijk 120 ,3161CE Rhoon, tel.: : 010 501 5289  
Jan Lucas Optiek,  Strawinskiplein 17,  3161 WG RHOON, tel.: 010 501 2530  
Stout-Fietsen B.V.  Kleidijk 8-10  3161HG  RHOON 
 
Hier kan de naam van uw bedrijf ook vermeld worden, als u ons steunt. Tevens mogen onze sponsors, helemaal 
gratis, 2 x een kleine advertentie plaatsen in één van onze 10 jaarlijkse nieuwsbrieven! 

3 september zijn 13 OVA leden meegegaan met de fietstocht. Gelukkig waren de weergoden het groepje goed gezind. Via 
Heijplaat, alwaar koffie met uitzicht over de haven. Via Rotterdam Zuid en Barendrecht, in de buurt 
van de Maas een lekkere lunch gebruikt, ging de tocht, die uiteindelijk ca. 40 kilometer bedroeg, weer 
op huis aan. 
Chapeau voor de familie Boender en de familie Kranenburg, die deze mooie tocht hebben uitgestip-
peld en dus ook al eerder helemaal hebben gereden. 

mailto:hans.everraert@kpnmail.nl
mailto:gmkramer@kpnplanet.nl
mailto:jwpv@kpnmail.nl
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.com/search?q=palsgraaf+rhoon&oq=palsgraaf+rhoon&aqs=chrome..69i57j0l3.4913j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=jan+lucas+optiek&oq=jan+lucas+optiek&aqs=chrome..69i57j0l2.6166j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

