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 Nieuwsbrief 3 
April 2020 

 

Corona Uitbraak                        Corona Uitbraak 
Om u tijdig te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. het Corona  virus en de impact die dit heeft op onze acti-
viteiten, krijgt u deze nieuwsbrief iets eerder dan u gebruikelijk van ons gewend bent. 

Tot onze spijt moeten wij u melden dat dat ook onze vereniging de maatregelen zoals aangegeven door het RIVM 
in acht zal moeten nemen. 

Dit heeft de vervelende consequentie dat al onze activiteiten voorlopig geen doorgang kunnen vinden. 

De workshop “Paasei Decoreren” van 31 maart bij KC Bakery aan de Tijsjesdijk is afgelast, alsmede de Middagbij-
eenkomst van 14 april a.s. met Harald Veenstra. 

Ook de Koersbal en de Bridge zijn tot nader order afgelast. 

Wij vinden dat heel jammer, maar de veiligheid en uw gezondheid zijn voor nu belangrijker. Wij verzekeren dat wij 
zo snel mogelijk de draad weer op zullen pakken en u weer gaan voorzien van de broodnodige gezelligheid. Voor 
nu: Blijf vooral gezond! 
Ook zwembaden, sportscholen horeca blijven voorlopig gesloten. Hebben wij extra informatie kunnen wij deze 
het snelst met u delen via de email. Ontvangt u deze nieuwsbrief niet per email  maar heeft u iemand in de familie 
die de informatie voor u wil ontvangen op zijn/haar email, vraag hen dit door te geven op: 
secretariaat.o.v.albrandswaard@gmail.com dan maken wij een aparte verzendlijst voor hen aan. Alle informatie 
apart op papier bezorgen is helaas niet te doen. 
 
Op pagina 2 kunt u de maatregelen van de rijksoverheid nog een keer nalezen, mocht u er nog niet helemaal zeker 
van zijn. 

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe  
secretaris! 

Kent u of bent u iemand die graag wat vrijwilligerswerk zou willen doen bij een leuke en actieve ver-
eniging voor senioren in Albrandswaard, heeft u affiniteit met ouderen en wat tijd over?  
Neemt u dan contact op met de voorzitter;  
Willem Versluis, tel:  010-5010070 of 06-24976578 (OVA) 
Email: versl372@planet.nl of  
secretariaat.o.v.albrandswaard@gmail.com  

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 
Overige activiteiten 
14 april 2020  Veenstra - De oude schooltijd  
 
12 mei 2020   Koor Nieuw-Zuid  
26 mei 2020   Bustocht Antwerpen (zie pag. 3)  
 9 juni 2020   Waldin Roes    
 8 september 2020  Bridge Town Jazzband 
13 oktober 2020  Breetveld - Schotland 
10 november 2020  Anouk Balin Troubadour 
15 december 2020  Marjolein Meijers 
 
13 april 2021 hopen wij ons 5 jarig jubileum te vieren met een dag vol activiteiten. Zet u deze datum vast in uw 
agenda! 

Agenda 
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En houdt gepaste 

afstand 
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Herhaling BUSREIS 26 mei 2020 naar Antwerpen. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze reis, waarvan wij voorlopig verwachten deze door te kunnen laten gaan.  
Vanzelfsprekend kunnen ook wij geen koffiedik kijken, maar gezien het feit dat in de als eerste getroffen landen de 
uitbraak op zijn retour lijkt, zien wij vooralsnog geen reden deze busreis te annuleren. We houden u vanzelfspre-
kend op de hoogte. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, zijn er wel een paar momentjes waar we moeten lopen. Hoewel de 
afstanden, die we gaan lopen, niet al te groot zijn is het wel aan te bevelen om uw rollator mee te nemen of een 
inklapbare rolstoel en omdat we naar het buitenland gaan is het wenselijk om een ID kaart mee te nemen.  
De kosten voor dit dagreisje bedragen € 55,00 per persoon voor OVA-leden. Voor deze reis geldt, dat er minimaal 
50 deelnemers moeten zijn. Bij minder deelnemers gaat het niet door. Als de bus niet vol is, kunnen eventueel ook 
niet-OVA-leden mee, die wel iets meer zullen moeten betalen, namelijk:   € 62,50 per persoon. 
Aanmelden kan telefonisch of via een email bij Gerrie Kramer, Damstraat 1, 3171 AG Poortugaal. De aanmelding 
en de betaling van de reissom is mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2020 op NL 05 RABO 0308 2699 42  o.v.v. Busreis 26 
mei en de naam van de deelnemer(s). Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging van deelname per 
email of per post. 
               Gerrie Kramer 

Verslag van de 5de Algemene Ledenvergadering van de Ouderen Vereniging Albrandswaard, 
d.d. 10 maart 2020 in de Brinkhoeve te Poortugaal 

1. Opening. De voorzitter heet allen welkom. Hij meldt dat 2019 een mooi OVA jaar is geweest met tal van acti-
viteiten, zie Nieuwsbrief met jaarverslag, en bedankt alle vrijwilligers alsmede de bestuursleden voor hun 
inzet waardoor alles mogelijk blijft. 

2. De voorzitter vraagt een minuut stilte ter herdenking van de in 2019 overleden OVA-leden, vrienden en be-
kenden  

3. Het verslag van de ALV van 13 maart 2019 is vastgesteld 
4. Agenda is vastgesteld 
5. Mededelingen: De voorzitter neemt het jaarverslag door zoals het gepubliceerd is in Nieuwsbrief 2 van 

maart 2020. Er is de gelegenheid om vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken. Er zijn geen vragen. 
6. Het jaarverslag van de secretaris is vastgesteld. 
7. Beoordeling financieel verslag 2019 door de kascommissie. Het budget is goed gevolgd, 2019 heeft een klein 

positief saldo opgeleverd, wat ook de verwachting was. 
8. Het financieel verslag 2019 is vastgesteld.  
9. Begroting 2020: verwachting is dat de vereniging een klein overschot zal houden op de balans. De benodigde 

reserveringen zijn gemaakt. De contributie wordt ook 2020 niet verhoogd, de bijdrages voor de diverse acti-
viteiten worden per periode apart bekeken. De bridge wordt iets duurder, de busreizen stijgen ook in prijs, 
we kunnen voorlopig voor de leden een bijdrage van € 55 per persoon handhaven, dankzij de donatie van de 
Stichting Busreizen voor Ouderen in Poortugaal. 

10. 2019 is een leuk en gezellig activiteiten jaar geweest, met gezellige middagbijeenkomsten en nieuw was het 
bezoek aan de Kerstmarkt bij Intratuin. Voor het komende jaar gaan we kijken naar meer van dergelijke 
kleinschalige activiteiten, er is al een datum geprikt voor een workshop Paaseieren decoreren d.d. 31 maart. 
Er wordt ook gekeken naar een workshop Bloemenschikken in de Boekenstal.      
 -Vraag uit het publiek: Komt er een bevestiging van deelname aan de workshop paasei decoreren. 
Antwoord, nee, die komt er niet. Voor de busreis is dat wel gebruikelijk. 

 - Er is een suggestie voor een Workshop : “Boekvouwen”. Daar gaat Gerrie naar kijken. 
11. De secretaris legt haar functie neer. Er wordt afscheid genomen en zij wordt bedankt voor haar inzet. Tevens 

 wordt de oproep voor vrijwilligers herhaald. 
12. Geen vragen voor de rondvraag 
13. De voorzitter sluit de vergadering 
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Wat is een vereniging zonder sponsors?  Wij hopen in 2020 ook weer op uw steun te mogen rekenen. Voor de 

laatste maal hieronder de namen van onze sponsors in 2019, zij zijn vanzelfsprekend weer gevraagd om een 

bijdrage voor 2020. Wij hopen er weer veel aan onze lijst te mogen toevoegen. 

 

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  

Bike Totaal Stout-Fietsen B.V.  Kleidijk 8-10 , 3161HG  Rhoon, tel.: 010 501 5254  

 

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! 

Voorzitter     Secretariaat      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 

HULP bij BELASTINGAANGIFTE (HuBa’s). 

Johan den Braber 010-50 165 95   Jan Boender   010-50 165 18 
Willem Brinkman 010-50 134 78  Piet Huizinga  06-28 457 000 
Ate de Jong  010-50 168 57  Hans Noordzij  010-50 160 10 
Joke Polderman 010-50 196 89  Loek Ruygrok  010-22 342 86  
Lida Steekers 06-40  109 255 
Coördinator Joke Polderman, telefoon 010 – 5019689 e-mail: jwpv@kpnmail.nl 

Graag feliciteren wij in de maand april: Kroonverjaardagen 

01-04 Mevr. C.C.M. van het Nederend 
03-04 Mevr. A. Groeneweg– v. Peer 
05-04 Mevr. M.A. Lagerwerf– Verheij 
05-04 Mevr. M.R. Remis– Benne 
14-04 Mevr. M. van IJzendoorn– Haring 
 

21-04 Dhr. J.S.P. van Langeveld 
23-04 Mevr. M.K.E. Wanders– v. Winssen 
28-04 Mevr. A.D. de Graaf– van den Berg 

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#
mailto:hans.everraert@kpnmail.nl
mailto:gmkramer@kpnplanet.nl
mailto:jwpv@kpnmail.nl

