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Dinsdag 10 mei  optreden van  het Operette Trio. 

De muzikale omlijsting van dinsdagmiddag, 10 mei 2022, wordt verzorgd door het Operette Trio onder 

leiding van Robert Kops. 

Robert Kops is sinds 1991 werkzaam bij De Nationale Opera en heeft een vaste aanstelling als tenor bij 

het koor. Al van jongs af aan is zingen zijn grote passie. Samen met een paar collega’s heeft hij nu het 

Operette Trio gevormd, dat voor u komt optreden. Het programma omvat voornamelijk operette me-

lodieën. Operette kan worden gezien als een tussenvorm van musical en opera. Operette werd in de 

negentiende eeuw in verschillende landen een van de populairste muziekgenres. In Frankrijk was Jac-

ques Offenbach de belangrijkste componist, in Oostenrijk was dat Johann Strauss. OVA hoopt, dat ook 

u naar hen komt kijken en luisteren, want hun optreden is beslist de moeite waard. 

Datum: 10 mei 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. 

Polderdag op zaterdag 2 juli. 

Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard gaat op 2 juli weer een BuijtenLanddag organiseren. 
Er komt een route door de polders langs allerlei locaties waar van alles te doen en te zien is.  
De Boerderij van Ad Jan Vos, De Buytenhof, Alpacafarm, Portlandhoeve zitten in elk geval in de route, 
er komen optredens van La Bona Futura en de Volharding.  
De dag start om 10.30 uur bij de Vossenburg en is rond 16.00 uur ten einde.  
Meer details zullen nog volgen maar zet al vast deze dag in uw agenda. 
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Kroonverjaardagen 

Wij feliciteren in de maand mei 

05-05  Dhr. J. Streefkerk 
11-05  Mw. J. Hehewerth-Benne 
30-05  Mw. A. Riedijk-Zevenbergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de bijeenkomst van dinsdag 12 april. 

De middagbijeenkomst in april werd verzorgd door het Gewestelijk Senioren Orkest. Zo’n groot or-

kest in een zaal brengt een behoorlijk aantal decibellen aan geluid voort, maar het was de moeite 

waard. De orkestleden zijn allemaal vrijwilligers die met veel plezier hun muzikale talenten hebben 

laten horen. Zij vonden het leuk om weer voor ons een concert te mogen verzorgen  wat ze uitste-

kend hebben gedaan. Ze kregen dan ook na afloop van de aanwezigen  een staand applaus wat ze 

ten volle hebben verdiend. 

BUSREIS 20 mei 2022 naar Schoorl. 

In onze vorige Nieuwsbrief heeft u al uitgebreid kunnen lezen, dat er 

op 20 mei 2022 een busreis is georganiseerd naar Schoorl. Er zijn nog 

enkele plaatsen over, dus als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kan 

dit nog. 

De kosten voor dit dagreisje bedragen € 60,50 per persoon voor OVA-leden. Voor deze reis geldt, dat 

er maximaal 60 personen kunnen deelnemen.  Als de bus niet vol is, kunnen eventueel ook niet-OVA-

leden mee, die wel iets meer zullen moeten betalen. U kunt hiervoor overleg plegen met Gerrie Kra-

mer. 

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 10 mei 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. 
 

Gerrie Kramer   Telefoon: 010 - 50 176 96  Email: gmkramer@kpnplanet.nl 
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JUBILEUM - VAARTOCHT OVA. 

Zoals al eerder aangekondigd vieren we het eerste lustrum van OVA aan boord van het MS Marlina,   

De tocht is gepland voor 14 juli 2022.  

U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden bij Gerrie Kramer. Per telefoon of per email. Uiterlijk tot 

30 juni 2022.  Wij vragen voor deze dagtocht aan OVA-leden eigen bijdrage van € 10 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 overhandigen. 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 p.p. Ditzelfde geldt voor personen die 

zich na 1 mei 2022 als OVA lid aanmelden om de vaartocht mee te kunnen maken.   

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 

 
SENIORENBEURS van 23 april te Poortugaal. 
 
De Seniorenbeurs van afgelopen weekend in Poortugaal was een groot succes.  De hele dag door lie-
pen vele ouderen binnen in De Brinkhoeve voor informatie over diverse onderwerpen, iets lekkers te 
eten of iets leuks om te kopen of een interessante lezing. Ook de modeshow van C&C Mode en de 
optredens van popkoor J2Sing trokken veel bekijks. Aafje heeft meer dan 80 mensen geprikt voor hun 
bloedsuikerwaarden, de scouting heeft honderden poffertjes verkocht en kan met de opbrengst op 
zomerkamp in de Ardennen het uitje van hun keuze maken. Argos had een mooie presentatie over de 
nieuwe Klepperwei. RTV Albrandswaard zond in de ochtend live uit vanaf de beurs, waarom nog veel 
meer te zien en doen was. Seniorenweb hielp in de Boekenstal mensen met computerproblemen. De 
beurs was rond 16.00 uur ten einde.  

Binnenkort gaat het organisatieteam, bestaande uit Erica van Plus Poortugaal en Hart van Poortugaal, 
Sylvana van Hoorhuys Poortugaal, Willem en Gerrie van de OVA en Yvonne en Marijke van Welzijn 
Albrandswaard, om de tafel om te evalueren. Het team kijkt tevreden terug op een succesvolle eerste 
editie, die o.a. mogelijk werd gemaakt door Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard. 

Ook OVA kan terugkijken op een zeer geslaagde eerste versie van deze beurs. 
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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. 

Glimlachje: ingezonden door Hans Noordzij 

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 

we 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  

Glaasje op … 

De buurman reed mijn auto aan 

Ik had schade aan het blik 

De buurman bood een drankje aan 

Een borrel voor de schrik 

De buurman had een fout begaan 

Hij was dus fout, niet ik 

Hij bood een tweede borrel aan 

Excuses voor de schrik 

Ik zei tot hem: ‘Drink jij niet mee’? 

En ging glas drie bestellen 

De buurman sprak: ‘Ik drink niet, nee 

Ik ga nu de politie bellen!’ 

.  
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