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Kroonverjaardagen 

Wij feliciteren in de maand maart 

02-03  Dhr. B.W. Hisken 
15-03  Mw. M.J. de Reus-Wildeman 
22-03  Mw. A.M.J. Pors-van der Linden 
25-03  Mw. L. Geeve-van der Leer 
25-03  Mw. A. Joppe-Köpp 

Na 2 jaar uitstel gaat het er nu dan toch eindelijk van komen: 

          Seniorenbeurs 23 april in Brinkhoeve en Boekenstal 

Als partner van Het Hart van Poortugaal organiseren Welzijn Albrandswaard, Ouderen Vereniging Al-

brandswaard OVA, ‘t  Hoorhuys, Plus Hofland en vrijwilligers een Seniorenbeurs op zaterdag 23 april 

van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Brinkhoeve in Poortugaal. 

Op deze beurs kunnen senioren uit Albrandswaard en de regio zich oriënteren op producten, dien-

sten en verenigingen. Er is een groot aanbod aan kramen met uiteenlopende thema’s als gezondheid, 

activiteiten, informatie, veiligheid, helpdesk en mogelijkheden tot kleine reparaties en verkoop van 

producten. De bedoeling is om een afwisselend aanbod te bieden en een mooie 

mix tussen commerciele bedrijven en non-profit organisaties. 

Er is een tweede locatie (de Boekenstal) beschikbaar waar lezingen, presentaties 

en optredens plaats vinden. De duur per presentatie zal ongeveer 30 minuten zijn. 

In de nieuwsbrief van april komen we nog terug op de activiteiten. Zet alvast de 

datum in uw agenda. 

 

 

 

 

 

8 maart 2022 optreden van Waldin Roes. 

Zoals we reeds gemeld hebben in de nieuwsbrief  van februari willen dit optreden toch 

nog even onder de aandacht brengen.  Dus 8 maart om 2 uur in de Brinkhoeve. 
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 JAARVERSLAG 2020 / 2021  

 

In dit jaarverslag geeft het bestuur een terugblik op de afgelopen periode. 

Voorzitter                  : Willem Versluis 

Secretariaat    : Vacant  

Penningmeester/ Nieuwsbrief : Hans Everraert 

Evenementen    : Gerrie Kramer 

Ledenadministratie/ Lief en Leed : Willy Noordzij 

Bestuursactiviteiten: 

Het aantal vergaderingen en bijeenkomsten in de afgelopen twee jaar is zoveel mogelijk gehouden als 

toegestaan i.v.m. de Covid-19 maatregelen. 

Er zijn regelmatig contacten geweest (zover mogelijk) met de betreffende wethouders, over bestuurlij-

ke zaken en voorzieningen voor ouderen, Welzijn Albrandswaard (WA) over subsidies en samenwer-

king. 

OVA heeft meegewerkt aan, en geassisteerd, bij het organiseren door de Stichting Esperanza van  activi-

teiten voor de week van eenzaamheid. (2020-2021) 

Ook de contacten met de Stichting De Zonnebloem zijn geactiveerd, en er is tussen Esperanza, De Stich-

ting De Zonnebloem en OVA een vorm van samenwerking gevonden zodat de verenigingen met de acti-

viteiten een samenwerking vormen. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze bridge activiteiten, door een samenloop van om-

standigheden. De Corona pandemie en het afscheid van de coördinator van het bridgen (Cor Grond-

huis) en het ontbreken van een vervanger voor deze functie. 

De activiteit Koersbal heeft de afgelopen twee jaar, naar gelang de omstandigheden af en toe kunnen 

koersballen, gelukkig gaat deze activiteit nog steeds door. 

Ook deze jaren werden door vrijwilligers hand-en-span diensten verleend. Zij hadden zitting in een 

werkgroep of bezorgden de OVA-nieuwsbrief. 

Beide jaren heeft OVA de vrijwilligers, door een kleine attentie in december bedankt voor hun inzet. 

Aandacht voor hulp aan individuele leden: 

Bij eventuele problemen kunnen leden zich wenden tot het bestuur dat hen, waar mogelijk zal bijstaan. 

Er zijn goede contacten met en bij de gemeente en Welzijn Albrandswaard om hulp te kunnen bieden. 

Een grote rol kan worden ingevuld door onze HUBA’ s (Hulp Bij Belasting Aangifte). Zij hebben de afge-

lopen jaren weer vele leden geholpen bij het invullen van hun belastingaangifte, en de zorg en huurtoe-

slagen Deze hulp wordt ook de komende jaren onverminderd aangeboden. 

Aantal OVA Leden:  

In januari 2022 is het ledental bij OVA rond de 300 leden, het ledenaantal blijft behoorlijk stabiel. 
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Activiteiten: 

Het aantal activiteiten in de afgelopen twee jaar, is door de Corona pandemie minimaal geweest. We 

hebben in totaal slechts 4 activiteiten kunnen organiseren. 

Het bestuur heeft daarom besloten aan onze leden voor het jaar 2021 onze leden geen contributie in 

rekening te brengen 

Hiervoor hebben wij als bestuur geen toestemming gevraagd aan onze leden, ervan uitgaande dat deze 

actie een meerderheid van toestemming zou krijgen. 

Gelukkig hebben we wel in 2020 twee activiteiten voor de epidemie in januari en februari kunnen orga-

niseren, alsmede in oktober en november 2021 ook twee. 

Ook het jubileum van OVA heeft geen doorgang kunnen vinden. De bootreis staat nu gepland in 2022.  

Als OVA weet wanneer de bootreis plaatsvindt, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

Communicatie: 

OVA heeft met enige regelmaat er steeds voor gezorgd, dat u de nieuwsbrief, met informatie over acti-

viteiten en evenementen, aan huis bezorgd kreeg. Een deel wordt op papier aan huis bezorgd en een 

deel wordt digitaal per email verzonden aan onze leden. 

Financiële Zaken:   

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor het komende jaar te verhogen, een individueel lid 

betaalt nu € 24,- (was € 22,50) en een partner lid  betaalt nu €22,-  (was € 20,-)  De contributie voor 

Koersbal is de afgelopen jaren gelijk gebleven, ook heeft OVA voor het koersbal een behoorlijke inves-

tering gedaan door de Koersbal matten te vervangen. 

De consumpties werden bij de maandelijkse middagbijeenkomsten, voor aanvang en in de pauzes aan-

geboden door OVA, mede dankzij de bijdrage van de gemeente konden wij voor onze leden een aantal 

activiteiten en het jaar 2021 zonder ledencontributie uitvoeren. 

Alle activiteiten en daarbij behorende kosten worden na de zomerstop nader bekeken en eventueel 

aangepast, goedkeuring van de kascontrolecommissie over de jaren 2020 en 2021 moet nog plaatsvin-

den.  

Samenvattend: 

De jaren 2020 en 2021 hebben een behoorlijke wissel getrokken op de uit te voeren activiteiten. 

Er is zoveel als mogelijk uitvoering gegeven aan de activiteiten. De resultaten waren dus helaas veel 

minder dan gehoopt. 

Niet alle bestuursfuncties zijn ingevuld. Er bestaat enige zorg omtrent vervanging van eventueel uitval-

lende bestuursleden. 

Het werven van vrijwilligers voor nieuw op te starten activiteiten is erg moeizaam.  

OVA is financieel gezond en gaat de nieuwe periode met elan tegemoet. 

 

Het Bestuur van OVA 
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Voorzitter     Secretariaat/ red. Nieuwsbrief   Penningmeester 
Willem Versluis    06-24976578 (OVA)     Hans Everraert  
010-5010070                 secretariaat.o.v.albrandswaard@gmail.com  010-5011036 
versl372@planet.nl           hans.everraert@kpnmail.nl  
       
Algemeen bestuurslid   Algemeen bestuurslid    Coördinatie Huba’s   
Organisatie Activiteiten   Ledenadministratie/ Lief & Leed 
Gerrie Kramer    Willy Noordzij     Joke Polderman    
010-5017696     010-5016010      010-5019689  
gmkramer@kpnplanet.nl   janoordzij@hotmail.com     jwpv@kpnmail.nl    
 
IBAN OVA:  NL 05 RABO 0308 2699 42  
bij betaling voor activiteiten graag naam deelnemer(s), datum en naam activiteit vermelden 
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december, uw lidmaatschap opzeggen kunt u doen vóór 1 december. 

 

  Belangen van Ouderen in Albrandswaard 

Zoals bekend is er een samenwerking ontstaan tussen PCOB, De Zonnebloem, Esperanza 
en OVA. Samen zijn we opgetrokken voor het realiseren van Senioren woningen in Rhoon. 

Een van de kansen voor betaalbaar wonen in Rhoon is de locatie op de Dorpsdijk, en met name de lo-
catie van autobedrijf Palsgraaf. Dank zij de inzet van de bewoners van de omliggende wijk en een beet-
je hulp van bovenstaande verenigingen is het hele bestaande plan afgeblazen, hoogbouw van 15 meter 
en 60 appartementen in het hogere segment, geen huur maar koop. 

De wethouder is nu terug naar de tekentafel, en er zal in goed overleg met de bewoners en belangheb-

benden een nieuw plan worden ontworpen.  

Koersbal 

Ouderen Vereniging Albrandswaard OVA, heeft in overleg met cultureel centrum 

de Brinkhoeve besloten onze activiteit Koersbal te gaan verplaatsen.  

Na vele jaren te hebben gespeeld in de Brinkhoeve, is er door onze coördinator en 

de deelnemers van OVA besloten, de activiteit te verplaatsen naar Protestants 

Centrum de Haven in Poortugaal. 

We zijn op zaterdag 19 februari verhuisd naar de Haven. Op maandag 21 februari zijn we opnieuw 

gestart. De speeltijden blijven gelijk. Deze zijn op elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur. 

Koersbal is een leuke bezigheid, waarin u in competitie verband met veel plezier een ochtend vol li-

chamelijke beweging doorbrengt. Als u interesse heeft, kom eens langs, er is nog plaats voor enkele 

deelnemers. 

Het nieuwe adres is:   Protestant Centrum de Haven  Emmastraat 9  3171 AH Poortugaal 

.  

 

 

 

Vrijgezel 

Ik was in mijn leven een soort buitenbeentje 

Ik was niet getrouwd en bleef in mijn eentje 

Dus vroeg mijn familie, mijn nichten en neven 

Waarom ik toch altijd alleen was gebleven 

Ik zei heel bedeesd, na een korte tijd zwijgen: 

“Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen!” 

Glimlachje: ingezonden door Hans Noordzij 
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