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JUBILEUM - VAARTOCHT OVA. 

Eind juni/begin juli ontvangt iedereen de bevestiging voor de boottocht. 

Wij doen dit zoveel mogelijk per email, maar als u geen email heeft, dan ontvangt u een brief. 

Mocht u nog geen bevestiging ontvangen hebben, maar wel betaald hebben, laat het ons dan s.v.p. 

weten via email :  tk.ova@outlook.com. (Trix Kwakernaat) of anders via Gerrie Kramer. 

U kunt ook nog even checken, of de mail in uw spam zit. 

 

U kunt zich nog aanmelden voor de bootreis tot 1 juli daarna is het niet meer mogelijk zich op te 

geven.  

 

Bankrekening NL 05 RABO 0308 2699 42  t.n.v. OVA  onder vermelding van bootreis 

Dinsdag 14 juni  optreden van  het Koor Nieuw Zuid. 

De muzikale omlijsting van dinsdagmiddag, 14 juni 2022, wordt verzorgd door het Koor Nieuw Zuid. Dit 

koor is een gelegenheidskoor dat is opgericht om liedjes van vroeger ten gehore te brengen, maar ook 

liedjes van nu. Zodra zij beginnen is de ge-

zelligheid dan ook meteen aanwezig. Het 

koor komt van Rotterdam Zuid en in hun 

liedjes is het Rotterdamse accent nog 

steeds te horen. Het koor bestaat uit 50 

zangers en zangeressen. Zij treden met gro-

te regelmaat op zowel in verzorgings- en 

verpleeghuizen als in winkelcentra en op 

braderieën. De opbrengsten van hun optre-

den geven zij na aftrek van de kosten aan 

goede doelen. .  

Het belooft een gezellige middag te worden en OVA hoopt, dat  u naar hen komt kijken en luisteren, 

want hun optreden is beslist de moeite waard. 

Datum: 14 juni 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. 
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Kroonverjaardagen 

Wij feliciteren in de maand juni 

16-06  Mw. M. Korporaal-Struyk 
23-06  Dhr.  M.C. Vavier 
28-06  Dhr.  D. Groenenboom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de bijeenkomst van dinsdag 10 mei. 

De bijeenkomst  werd weer goed bezocht en de zaal was dan ook gezel-

lig vol. Het door Robert Kops gevormde Operette Trio bracht vele be-

kende operettemelodieën ten gehore, 

waarbij het publiek in de zaal regelmatig meezong of neuriede. Ook de 

komische noot ontbrak niet tijdens de voorstelling. De romantiek voer-

de de boventoon zeker toen er in de zaal 

rozen werden gegeven. Na afloop kreeg 

het bestuur van OVA en zeker ook de da-

mes Gerrie, Joke en Trix van de evenementencommissie, die dit weer 

allemaal mogelijk hebben gemaakt dan ook van veel van onze leden 

de bedankjes voor de prachtige middag. 

 

Wij feliciteren de  Heer en 

Mevrouw Snitselaar op 27 juni 

met hun Diamanten Bruiloft.  

 

 

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping 
in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Hiervoor wordt het Bouwbe-
sluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook als je in een huurhuis 
woont.  

Wanneer zijn rookmelders verplicht? 
 Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht. 
 Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis. 
 Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als nieuwbouw moeten hieraan voldoen. 

 De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen als vluchtroutes 
 
Wat betekent dit voor mij? 

Heb je al werkende rookmelders hangen op elke verdieping? Dan heeft deze wetswijziging geen ge-

volgen voor jou. Heb je nog géén rookmelders, dan wordt het tijd om ze aan te schaffen. Op iedere 

bouwlaag moet een goedgekeurde brandmelder komen te hangen. Een zolder die niet als verblijfs-

ruimte dient, hoeft geen rookmelder te hebben hangen. Als jouw besloten gang op de begane grond 

een vluchtroute is voor een verdieping erboven, dan moet je daar ook een werkende rookmelder op-

hangen.  
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BUSREIS 20 mei 2022 naar Schoorl. 

Vrijdag, 20 mei 2022 konden we, na 3 jaar, weer een busreisje maken. 

De weersverwachting was niet erg hoopvol, maar we hebben geluk gehad (en 

verdiend), want het is droog gebleven totdat we weer huiswaarts gingen, in 

de bus zaten en de regen losbarstte. Bij aankomst in Rhoon werd het droog. 

De koffie/thee met appelgebak was heerlijk en hierna gingen we op weg met 

het “Zonnetreintje”. 

 De rit duurde 1,5 uur en was heel mooi en de chauffeur heeft uitgebreid ver-

teld over het ontstaan van de duinen en over de groei en onderhoud ervan. Het was zeer interessant 

en we hebben er weer een hoop bijgeleerd. 

 

Op naar het volgende uitstapje ! 

De Zonnebloem  

De Zonnebloem afdeling Rhoon/Poortugaal is een actieve club met vrijwilligers die een 

aantal activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking. Omdat deels 

te kunnen bekostigen zetten de vrijwilligers zich in voor de lotenverkoop, waardoor het 

werk van deze enthousiaste mensen nog mooier maakt.  

De Zonnebloem kan niet zonder uw steun  

 
De opbrengst van de loterij gaat volledig naar de Zonnebloem en maakt ons vrijwilligers-

werk in het hele land mede mogelijk. Wil je ons werk steunen voor slechts € 2,00 per lot 

en kans maken op mooie prijzen?  

Speel dan mee!  

 Steun de Zonnebloem bij jou in de buurt,  

 Maak onze activiteiten mede mogelijk,  

 Help mee sociaal isolement te verminderen,  

 Draag een steentje bij aan een meer prettige en sociale samenleving. 

 www.zonnebloem.nl/rhoon-poortugaal  
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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  

Afspraakje 

 

Ik had even gestaan bij het Centraal Station 

Toen kwam zij al aan, gebruind door de zon 

Ze oogde zo fris met die lachende mond 

Zo gezond als een vis, haar haren hoogblond 

Zij gaf mij een kus, ze was heel spontaan 

En we namen de bus, om de stad in te gaan 

Daar streken wij neer op ons vaste terras 

Het was prachtig weer en we dronken een glas 

We kozen toen voor een broodje gezond 

Zij praatte maar door en ik hield mijn mond 

Ze trok aan mijn mouw en zei eigenwijs: 

‘Opa, ik wou graag een walnotenijs!’ 

 

.  
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