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Dinsdag 12 april  optreden van het Gewestelijk Senioren Orkest 

Op dinsdagmiddag 12 april 2022 is er een concert voor u door het Gewestelijk Senioren Orkest. Het 

Orkest heeft al eerder met groot succes voor ons gespeeld. Het Harmonieorkest komt uit Maassluis en 

telt ongeveer 34 enthousiaste leden. Het wordt geleid door de dirigent Richard Vrijhoef.  De leden ko-

men uit diverse woonplaatsen en komen elke week bij elkaar om te repeteren.  Optredens verzorgen 

was er uiteraard lange tijd niet bij. Men was blij met onze uitnodiging om de middag te komen verzor-

gen en is ijverig aan de slag gegaan om er een geweldig concert van te maken. Er is een leuk gevarieerd 

programma ingestudeerd waar een ieder van kan genieten. OVA hoopt dat ook u naar hen komt kijken 

en luisteren, want hun optreden is beslist de moeite waard. 

Datum: 12 april 2022 

Locatie: De Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal 

Tijd:  Aanvang 14.00 uur zaal al open vanaf 13.30 uur.  

Deze middagbijeenkomst is gratis voor OVA-leden op vertoon van hun OVA-pasje. Niet leden zijn 

welkom, maar tegen een entreeprijs van € 7,50 p.p. incl. koffie/thee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorst 

 

Toen ik ontwaakte uit de narcose 

Had ik geen pijn meer op mijn borst 

Ik had ook geen last meer van artrose 

Maar ik verrekte wel van de dorst 

Daar stond wat water in een schenkkan 

Ik nam grote slokken uit het glas 

Zag toen het kunstgebit van de buurman 

Dat daarin schoon aan het weken was! Glimlachje: ingezonden door Hans Noordzij 
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Kroonverjaardagen 

Wij feliciteren in de maand april 

10-04  Dhr. A.J. Koolen 
15-04  Mw. H.H. Versluis-Eikelenboom 
19-04  Mw. N. Koudstaal-Poldervaart 
 

 

 BUSREIS vrijdag 20 mei 2022 naar Schoorl. 

U heeft het lang moeten missen, maar we gaan in mei weer gezellig met elkaar op stap. De  busreis 

die we willen gaan maken gaat naar Schoorl in Noord-Holland. We vertrekken om 08.15 uur en hopen 

zonder al te veel verkeersstrubbelingen om half elf aan te komen in Camperduin, waar we in Strand-

paviljoen Struin ontvangen worden. Hier gaan we eerst even bijkomen van de rit en genieten van 

koffie met gebak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna staat  de Zonnetrein voor ons gereed. De Zonnetrein is een com-

binatie van mobiliteit en duurzaamheid. Deze trein biedt mensen de 

mogelijkheid de Schoorlse duinen en Hondsbosche Zeewering te bezoe-

ken. Dit gebied mag men normaal gesproken alleen met de fiets of wan-

delend  betreden. De trein is geluidsarm. Er vindt geen verstoring van de 

natuur plaats.  Vanuit de trein heeft men een prachtig uitzicht op unieke  

plekken in het bos en duingebied. De trein rijdt door het uitgebreide bos en de breedste en hoogste 

duinen van ons land. Een eeuw geleden was dit nog  een grote zandbank en nu vinden we hier een 

grote verscheidenheid van bomen en planten die voorkomen dat het zand verstuift. Het is een prach-

tig natuurgebied met in de zomer duizenden orchideeën en in de herfst zijn er 800 soorten padden-

stoelen te bewonderen 
Na deze belevenis zijn we weer terug in het Paviljoen, en gaan we ge-

nieten van een uitgebreide koffietafel.  Om circa 14.00 uur is het dan 

weer tijd om huiswaarts te gaan. Geschat wordt, dat we om 16.00 uur 

weer terug in Albrandswaard zijn.  

De kosten voor dit dagreisje bedragen € 60.50 per persoon voor OVA-

leden. Voor deze reis geldt, dat er maximaal 60 personen kunnen deel-

nemen.  Als de bus niet vol is, kunnen eventueel ook niet-OVA-leden 

mee, die wel meer zullen moeten betalen. U kunt hiervoor overleg ple-

gen met Gerrie Kramer. 

Gerrie Kramer   Telefoon: 010 50 176 96   Email: gmkramer@planet.nl 

Op dit moment is een mondkapje niet meer verplicht in de bus, maar we laten het aan u over of u uit 

voorzorg of bescherming deze toch nog wilt gebruiken. 

Aanmelden kan telefonisch of via een briefje of email bij Gerrie Kramer, Damstraat 1, 3171 AG Poor-

tugaal. De aanmelding en de betaling van de reissom is mogelijk tot uiterlijk 30 april 2022.  

U gelieve de betaling voor de reissom over te maken op banknummer NL 05 RABO 0308 2699 42 

t.n.v. OVA Albrandswaard. Vergeet bij uw betaling niet om erbij te vermelden waarvoor deze is en 

voor hoeveel personen. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging van deelname. 
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VAARTOCHT OVA. 

Zoals de vorige keer al was aangekondigd, vieren we het eerste lustrum van 

OVA aan boord van het MS Marlina.  De tocht was gepland voor 21 decem-

ber 2021, maar kon vanwege coronaperikelen niet doorgaan. Met de rede-

rij hebben wij nu een nieuwe datum afgesproken. 

De vaartocht staat nu gepland voor:  Donderdag  14 juli 2022.  

De deelnemers, die zich al hebben aangemeld hoeven niets te doen. Uw aanmelding wordt doorge-

schoven naar deze datum. Wij nemen automatisch aan, dat u op die datum meegaat.  Kort voor 

vertrek zullen wij u nog een bevestiging van deelname doen toekomen. 

Voor deze vaartocht kan men zich nog steeds aanmelden bij Gerrie Kramer. Per telefoon of per 

email. Uiterlijk tot 30 juni 2022.  Wij vragen voor deze dagtocht aan OVA-leden een eigen bijdrage 

van € 10,00 p.p. U gelieve dit bedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van de 

namen van de personen, waarvoor u betaalt. Hieruit kunnen wij een lijst van deelnemers opstellen. 

Om veiligheidsredenen moeten wij deze lijst voor de afvaart aan de kapitein van het schip overhan-

digen. Uw aanmelding is pas compleet, als het geld door ons ontvangen is. 

U kunt zich eventueel ook laten begeleiden door iemand, die geen OVA-lid is. Alleen 

zal die persoon dan meer moeten betalen. Dit wordt een bedrag van € 30,00 p.p.  

Het bestuur hoopt die dag heel veel leden te mogen begroeten. Dus als u zich nog 

niet heeft opgegeven, doe het dan zo snel mogelijk. 

Bankrekening :  NL 05 RABO 0308 2699 42 t.n.v. OVA. 

 In 2020 hebben diverse bedrijven nog een sponsorbijdrage aan ons overgemaakt. Door de corona heb-

ben wij  de ondernemers die moeilijke tijden hebben moeten doormaken dan ook niet gevraagd om een  

sponsorbijdrage te geven. Omdat we al jaren steun hebben gekregen van de diverse sponsors noemen 

hieronder de namen van de bedrijven, die ons in 2020 nog hebben ondersteund.  Wij hopen dat u in 

2022 weer een bijdrage aan onze vereniging wilt overmaken. 

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

Plantenzaak ‘t Hoekje, Dorpsstraat 3,  3171 ED Poortugaal, tel.: 010-5011995 

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

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

PLUS Hofland, Waalstraat 2a, 3171 BD Poortugaal 

Grand café Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, 3172 XB Poortugaal, tel.: 010-501 1500 

Autobedrijf Palsgraaf B.V. Dorpsdijk 120 ,3161 CE Rhoon, tel.: : 010-501 5289  
Jan Lucas Optiek,  Strawinskiplein 17,  3161 WG Rhoon, tel.: 010-501 2530  

     OVA 

WENST U 

   PRETTIGE 

PAASDAGEN 

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#
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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. 

Seniorenbeurs op zaterdag 23 april in De Brinkhoeve en De Boekenstal Poortugaal 

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

Albrandswaard OVA, ‘t Hoorhuys, Plus Hofland en diverse vrijwilligers, een Seniorenbeurs op zaterdag 

23 april van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Brinkhoeve en De Boekenstal te Poortugaal. 

Er komen ruim 40 kramen in De Brinkhoeve te staan met thema's gericht op ouderen, zoals gezond-

heid, activiteiten, veiligheid en informatiehelpdesks, een mooie mix van commerciële en non-profit 

bedrijven. Daarnaast worden veel leuke producten verkocht.  

In De Boekenstal en in De Brinkhoeve vinden tegelijkertijd allerlei interessante lezingen plaats, met 

een tijdsduur van ongeveer 30 minuten, en uiteraard met een vrije entree. De lezingen kunnen per 

onderwerp meerdere keren per dag worden bezocht. 

Als organisatie hebben wij meer dan 40 bedrijven en belangstellenden uitgenodigd om u te voorzien 

van allerlei informatie. Om u een idee te geven van de activiteiten die plaatsvinden AAFJE, ARGOS en 

CAREYN zijn aanwezig om u extra informatie te geven over onder andere thuiszorg. 

Voor het thuisgemak en toch lekker eten zijn PLUS HOFLAND en APETITO aanwezig en u kunt verschil-

lende producten proeven. 

Om een kleine selectie te maken: ook aanwezig zijn bijvoorbeeld  ‘t Hoorhuys, De Buijtenhof, Matras-

advies, de Zorgmiep, de Wijkagent, Brandweer, EHBO, Yoga met Karin Noordzij, Evelien uitvaartverzor-

ging en de Buurtpreventie. 

Kortom er is genoeg te doen en te beleven op 23 april aanstaande. Zet deze datum in uw agenda en 

kom naar een van de twee locaties en neem de buren en kennissen ook eens mee. 

Om uw komst naar de beide locaties makkelijk te maken hebben wij AutoMaatje verzocht om voor het 

vervoer naar en van de beurs te regelen.  Voor meer informatie of het bestellen van een AutoMaatje 

kunt u ook bellen naar Yvonne van Welzijn Albrandswaard, 010-5018322. AutoMaatje kost 35 cent per 

kilometer. 

Welzijn Albrandswaard, ‘t Hoorhuys, OVA, PLUS en Hart van Poortugaal rekenen op uw komst bij deze 

eerste editie. 
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