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 Nieuwsbrief 9 
November 2019 

 

Al hopen wij natuurlijk dat u gezellig lid blijft van de OVA, mocht u onverhoopt tóch willen opzeggen, kunt u dat 
nog doen tot 1 december. Zoals bij alle verenigingen loopt ons lidmaatschap van 1 januari tot 31 december.  

  
 
!! De middagbijeenkomst november is een week later dan gewoonlijk: 19 november !! 
 
Veilig Internetten 
Krijgt u ook van die rare e-mails af en toe? Valt het u ook op dat ze steeds echter lijken? De Rijksoverheid heeft een 
website geopend waar u kan checken of de ontvangen e-mail betrouwbaar is en waar u op moet letten, onder de 
naam: Veiliginternetten.nl  met als slogan: eerst checken, dan klikken….of niet klikken natuurlijk, als u het niet ver-
trouwd. Bij twijfel dus niet klikken en bedenk goed dat een betrouwbare instantie, zoals uw bank, u nooit een 
doorklik link zal sturen in een email of SMS. 
Er wordt momenteel ook telefonisch getracht u geld uit uw portemonnee te kloppen. De oplichters bellen vanuit 
het buitenland en laten de telefoon kort overgaan in de hoop dat u terugbelt en dat levert ze veel geld op. Ook hier 
geldt; als u het nummer niet kent en ook niets verwacht uit het buitenland, niet op reageren.  

 
Opfrisdag Rijvaardigheid Automobilisten In Albrandswaard 
De gemeente Albrandswaard organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland een opfriscursus Rijvaardigheid voor 
inwoners van 65 jaar en ouder in het bezit van een B-rijbewijs. De cursus wordt gehouden op 19 november 2019 
Doel van de cursus is alleen praktische tips geven zodat men zo lang mogelijk veilig auto kan blijven rijden en  
heeft geen gevolgen voor uw rijbewijs. 
Tijdens deze cursus krijgt u gedurende een uur voorlichting over de laatste nieuwe verkeersregels. Na afloop krijgt 
u ook nog gratis een boekje mee met alle geldende verkeersregels en tekens. In uw eigen auto maakt u met een 
ervaren instructeur een rit door de omgeving en krijgt u praktische tips mee om zo lang mogelijk veilig mobiel met 
uw auto te blijven. Ook het nieuwe rijden ( milieubewust en energiezuinig) wordt besproken.  
Tevens maakt een ogen- en reactietest deel uit van het programma 
De kosten bedragen €.15,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties. 
De cursus wordt gehouden in de kantine van SV Poortugaal, Albrandswaardseweg 84A, 3172 XC Poortugaal  
U kunt inschrijven voor de ochtendsessie van 09.00 – 12.15 uur  
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 november bij Mw. L. de Jong per mail werkgroepsenioren@kpnmail.nl of per tele-
foon 0184-685317 
 
Extra uitje voor de OVA: Bezoekje Kerstmarkt met koffie en lunch bij intratuin:  
zie pagina 2 

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 in november of december aanmeldt, betaalt u pas contributie in januari en mag u dus wél al gebruik maken 
van alle voordeeltjes die de OVA u te bieden heeft. 
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 

mailto:werkgroepsenioren@kpnmail.nl
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Solo – optreden Michel Coenen. 
 
Even uw aandacht voor de juiste datum van de middagbijeenkomst in november. Normaliter wordt de 
middagbijeenkomst gehouden op de 2e dinsdag van de maand, maar vanwege het thema van het pro-
gramma, dat ons voorgeschoteld gaat worden, wordt die nu gehouden op 19 november 2019. 

 
Die middag is er een solo-optreden van Michel Coenen met zijn programma “Kon ik 
maar een keertje jou zijn”. Het thema is vriendschap en de kracht van het Sinterklaas-
feest. De zanger vraagt zich af hoe het zou zijn om voor een keertje de grootste kinder-
vriend van Nederland te zijn. Op datzelfde moment zit er een oude man naar de zee te 
staren. Hoe zou het toch zijn om voor een keertje mensen te vermaken met het zingen 
van een liedje. Kunnen deze twee mensen elkaars wens vervullen als ze elkaar ontmoe-
ten? Dat gaan we vanmiddag beleven.  
 
Het is een feestelijk en amusant programma met een flinke surprise dosis humor, herin-

neringen en nostalgie. Voor OVA leden is deze middag gratis. Niet OVA leden zijn 
welkom maar tegen betaling van € 7.50 p.p. (incl. koffie/thee). 
 
Datum   19 november 2019 
Locatie   De Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal 
Aanvang   14.00 uur zaal open 13.30 uur. 

Intratuin is weer in Kerstsfeer:  
De OVA heeft een datum geprikt: 11 november a.s. U wordt dan bij Intratuin verwacht (eigen vervoer) om 10 uur 
voor een kopje koffie met een appelpunt, daarna mag u zich vergapen aan de kerstsferen (worden we weer even 
kind van, toch?) en aansluitend is er een lunch gereserveerd, met een kopje soep van de dag, 1 pistolet óf 1 mais 
boterham, met eiersalade óf kipkerrie óf tonijnsalade, jus d’orange en koffie of thee. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij Gerrie Kramer, vóór 6 november, per email: gmkramer@kpnplanet.nl of per telefoon 010-5017696 en 
vergeet u dan vooral niet te vermelden wat uw keus is voor de lunch met betrekking tot het brood en het beleg.  
 
Kosten OVA leden:€ 10,00 niet OVA leden: € 14,50  

Glimlachje – 28 ingezonden door Hans Noordzij 
 
Slijk der aarde 
 
Veel mensen vinden slechts van waarde 
Het sparen van het ‘slijk der aarde’ 
Die voelen zich pas welgesteld 
Bij het verzamelen van heel veel geld 
Zodat hij in gedachten bidt 
Dat hij nooit zonder euro’s zit 
Maar velen onder hen zijn nukkig 
Ze zijn in feite ongelukkig 
Want van de avond tot de morgen 
Zit zo’n figuur slechts in de zorgen 
Wat is dus eigenlijk de moraal 
In dit gedichtje als verhaal 
Wie overlijdt, die raakt geheid 
Voor eeuwig al zijn euro’s kwijt 
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Kroon verjaardagen!  Graag feliciteren wij in de maand november: 

01-11 mevr. J.J. Op ten Berg- van Gameren 
02-11 dhr. B.H.  Van Oosterhout 
05-11 Dhr. P.F. de Waard 
09-11 Mevr. L.V.N. van Kooij- Visser 
10-11 Mevr.  J.W. Bresser-Becker 

10-11 Mevr. J.M. den Otter-Rooks 
21-11 Mevr. C.M.A.E.  Dam- Jansen 
28-11 Mevr. S. van den Berg– Dijkstra 
30-11 Mevr. L. Keijzer 

TRIO YOS- KA.  
 

                           
 
 
 
 

 
We hadden verwacht iets meer de Keltische kant op te gaan, maar dat bleek niet helemaal te kloppen.  
Maar genoten hebben we van het prachtig gezongen en gespeelde en gevarieerde repertoire van dit enthousias-
te trio. De volgende nummers zijn voorbijgekomen en het enthousiaste optreden werkte absoluut aanstekelijk. 
Velen van u kenden de nummers en zongen ook gezellig mee. 

Musicals: 
Sound of Music, Phantom of the Opera, The Cats, Porky & Bess 

Nederlandse Klassiekers: 
Ons Dorp, Zomer in Zeeland, Mag ik dan bij jou, het zijn de kleine dingen die het doen  

Ierse liederen: 
Danny Boy, Panis Angelicus, Fields of Athenry, Moon River, The Rose  

Instrumentaal: 
Feed the birds, Recuerdos de la Alhambra, Walking in the air  

Sylvia 

Leny  

Leo      

Sneak Preview voor wat Gerrie, Trix en Joke voor u in petto hebben voor de middagen in 2020 !!  

 

7 januari 2020  La Musiquette 

11 februari 2020  Shantykoor Hoeksche Waard 

10 maart 2020  A.L.V.  +   bingo 

14 april 2020  Veenstra - De oude schooltijd 

12 mei 2020  Koor Nieuw-Zuid 

26 mei 2020  Bustocht 

 9 juni 2020  evt. Waldin Roes 

 8 september 2020 Bridge Town Jazzband 

29 september 2020 Bustocht 

13 oktober 2020  Breetveld - Schotland 

10 november 2020 Anouk Balin Troubadour 

15 december 2020 Marjolein Meijers 

 

Nog niet alles is 100% zeker, dus wijzigingen nog altijd mogelijk. Maar gewerkt wórdt er. Compliment-

jes voor dit team! 
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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  
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! 
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