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 Nieuwsbrief 1 
Februari 2020 

 

De Kerst en de jaarwisseling liggen al weer enige tijd achter ons, we hopen dat u allen gezond aan het 
nieuwe jaar bent begonnen. De dagen beginnen te lengen wat betekent dat het voorjaar nadert. Niette-
min kan het nog altijd goed koud worden, maar hopelijk valt het mee. 
Ons activiteiten team heeft voor het nieuwe verenigingsjaar weer leuke middagen voor u in petto, met 
bekende en nieuwe artiesten. Ook de busreisjes beginnen serieus vorm te krijgen, daarover hoort u bin-
nenkort meer. 
Voor nu; onze beste wensen voor 2020 en we hopen dat we u  vaak mogen begroeten bij één van onze 
activiteiten. 

 
 

De activiteiten koersbal en bridge hebben het jaar 2019 afgesloten met een gezellige ochtend/middag. 
Zoals gebruikelijk wat lekkers bij de koffie. 
 
De Koersbal heeft een winnares van het jaar 2019, het is geworden……………………………... 
 
 
 
 
 
 mevrouw Kranenburg...de wisseltrofee is voor u! 
 
 
En...er was weer een heerlijke taart te verdelen 
 
 
 
 
Ook de OVA ontkomt niet aan het feit dat alles duurder wordt. Niettemin hebben we ook voor dit jaar de 
contributie gelijk kunnen houden. De bijdrage voor Koersbal blijft hetzelfde, de bridge gaat iets omhoog, 
maar we merken wel dat de busreizen behoorlijk duurder worden. Met dank aan de donatie vanuit de 
Stichting Busreizen voor Ouderen Poortugaal 
Kunnen wij ook hier de prijzen op nagenoeg hetzelfde peil handhaven. Binnenkort hoort u meer over wat 
Gerrie, Trix en Joke voor u in petto hebben, 

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, 
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 
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Shantykoor De Hoekse Waard. 

De middagbijeenkomst van 11 februari 2020 wordt verzorgd door Shantykoor De Hoekse Waard. Dit 
koor is al vaker bij ons op bezoek geweest en we hebben aan die middagen  zulke prettige herinneren 
overgehouden dat OVA ze weer voor u heeft uitgenodigd.  
 
Het repertoire van het koor bestaat uit  werkliederen afkomstig uit de vroegere zeilvaart. Het zingen 
van zeemansliederen in de ruimste zin van het woord mag zich verheugen in nog steeds toenemende 
populariteit. Dit is te danken aan het aanstekelijke van samenzingen en aan de bijzondere band die Ne-
derlanders sinds jaar en dag met de zee hebben.   
 
Shantykoor De Hoeksche Waard is in 2001 opgericht en het is een zeer ervaren en volwassen koor met 
gemiddeld zes optredens per maand van Zeeland tot in Utrecht. Door het enthousiasme van de diri-
gent, de vijf accordeonisten, de kunstfluiter en mondharmonicaspeler, basgitarist, akoestisch gitarist en 
slagwerker en de zangers staat dit koor borg voor een optreden dat klinkt als de klok van Arnemuiden. 
Trots is het koor op haar dirigente Paula van Wanrooy. In 1981 behaalden ze samen met haar zus de 
eerste plaats op de wereldkampioenschappen voor accordeon duo's te Saint-Etienne, gevolgd door een 
internationale carrière met vele hoogte punten. 
De middag is gratis voor OVA-leden; niet leden zijn welkom tegen een entreeprijs van € 7.50 per per-
soon ( is inclusief koffie/thee). 
Datum:  11 februari 2020 
Locatie:  De Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal 
Aanvang:  14.00 uur  zaal open: 13.30 uur 

Mislukt 
 
Hij was nog jong, maar wist voor later, wat hij uiteindelijk worden zou, 
Geen metselaar of stratenmaker. Des winters lijd je alleen maar kou 
Hij dacht aan die bekende zangers. Ja, iedere avond op het toneel 
Je wordt bekend en je krijgt veel brieven. Je verdient ook vreselijk veel. 
Dus hij wou snel een plaatje maken. Snel naar een studiootje toe 
Dat had heel veel voeten in de aarde. Dat gaf nog een hoop gedoe. 
Uiteindelijk werden de nummers opgenomen en de CD was zeer ludiek. 
Geen wals of rumba, ook geen foxtrot. Nee, echte ruige house-muziek 
Zijn ouders schrokken zich te pletter. Is dit muziek van deze tijd? 
Er zit totaal geen melodie in. Zijn zangkunst lijkt meer op een geit  
Wat opgenomen werd was vodden. Zijn CD werd totaal een flop. 
Dus werd hij nijdig en opstandig. Hij loopt nu met een kwaaie kop. 
Dat is lelijk uit de hand gelopen. De plank sloeg hij lelijk mis, 
Zodat hij nu in overspannen toestand in een tehuis opgenomen is! 

Glimlachje – 30 
Ingezonden door Hans Noordzij 
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Kroon verjaardagen!  Graag feliciteren wij in de maand februari: 

24-02 Mevr. H.J. Ekker-de Bruijn 
24-02 Dhr.  N. Vlaspolder 
27-02 Dhr. A.C.  Goud 

Uit de heerlijke boekjes van John O’Mill (Jan van de Molen)  
Dutch and double dutch-limericken 
 
Een autobestuurder in Bombay 
Was iemand, die alles zo domday, 
Dat al het verkeer 
Bij t zien van dat heer 
Maar liefs over Eindhoven omray  
 
 

 

LA MUSIQUETTE. 

De eerste OVA-bijeenkomst van het jaar 2020 was een weekje vroeger dan de normale middagbijeen-
komsten. Daardoor konden we nog genieten van de mooie kerstversiering van de zaal. Dit gaf een speci-
aal cachet aan het optreden van het ensemble wat de middag voor ons verzorgde: La Musiquette.  
 
Niet dat ze dat nodig hadden want het ensemble heeft ons weer een geweldig mooie middag bezorgd. 
De zangers, begeleid door een pianist, wisten met hun zang hun gehoor steeds weer te boeien en zorg-
den voor een gezellige sfeer. De aanwezigen waren muisstil en gaven na afloop aan dat ze van het pro-
gramma genoten hadden. La Musiquette heeft al eerder voor OVA opgetreden en in de toekomst zullen 
we hen zeker nog een keer uitnodigen. Iets wat goed is, is voor herhaling vatbaar.  
Het is ook voor OVA prettig dat u hetgeen geboden wordt kunt waarderen. 
Daarvoor worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Het is dan ook fijn als we 
van u mogen horen dat u het naar uw zin heeft gehad. 

01-02 Dhr. B.H. Bresser 
04-02 Mevr. C.D. Boender-Zevenbergen 
16-02 Dhr. J.P Smit 
22-02 Mevr. J. Kreling-van Herwijnen 
22-02 Mevr. W.C. Bravenboer-van Rijswijk 
23-02 Mevr. P.L. van Boven-Markusse 
 

Kleine muisjes hebben kleine wensjes 
Beschuitjes met gestampte mensjes  

Het is het dier dat aan de rand 
van het gevaar terugspringt 
terwijl de mens met zijn verstand 
er elke keer weer instinct.  

 

https://www.smulweb.nl/blog/stiny26/9620/dutch-and-double-dutch-limericken
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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 
                 
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  
     Vanwege de teruglopende belangstelling hebben wij ons genoodzaakt de eigen 
     bijdrage voor bridge iets te verhogen. E.e.a. is persoonlijk aan de deelnemers ge-
     communiceerd. 
 
Komende Activiteiten  

11 februari 2020   Shantykoor Hoeksche Waard (zie pag. 2) 
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 
 
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?  Wij hopen in 2020 ook weer op uw steun te mogen  

Rekenen. De sponsors van het afgelopen jaar: 

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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