
Hallo beste 55-plussers van Badminton Club Wassenaar ... 

  

Op 1 maart was Ineke Koot jarig en heeft dat uitvoerig met ons gevierd op woensdag 2 maart. 

Uw reporter moest thuis ook eens klussen en had helaas geen tijd om van de heerlijke hapjes 

te smullen, maar bedankt hierbij fotograaf Carel Caminada voor de leuke kiekjes. 

 

  
 
Ondanks de storm, toch nog een gezellige tweede Paasdag gewenst en neem heerlijk de tijd 

om het 55-plus nieuws te lezen. 

Vorige week was er helaas nog niet de laatste woensdag van de maand,  

dus nodigen we jullie nu uit voor de Paasgrabbelton op komende woensdag 30 maart met de 

bekende foto zoekplaatjes. 

Sjoerd zou ook graag weer eens komen spelen, maar heeft nu een blessure aan zijn rechter-

middenvoetsbeentje en doet jullie allemaal de groeten. 

  

Ook ben ik namens jullie, samen met Carel op ziekenbezoek geweest bij Alberta, die nu na 

haar operatie tegen de beknelling van de middelste handzenuw ( carpaal), wel wat beter haar 

pols kan gebruiken, maar helaas nog wel veel pijn aan haar handen heeft. 

Slechts 2 leden van de 55-plus hadden zich opgegeven voor het jaarlijkse Bedrijventoernooi 

op dinsdagavond 29 maart, dus doen we daar nu niet aan mee. 

Op eerste Paasdag 27 maart vierde Anky haar verjaardag en misschien kunnen we op 30 

maart gaan genieten van iets lekkers bij de koffie..  Anky van harte gefeliciteerd. 

 

 
 

 

 

 

 



Heb je met de Paasdagen niets om het hand, dan hier een aardige mop om 

de tijd door te komen 

 
In het begin van haar huwelijk legt een vrouw een doos onder het bed en zegt 

tegen haar man: 

"Je moet me beloven dat je nooit in die doos kijkt." 

Hij, smoorverliefd, belooft er nooit in te zullen kijken. 

Jarenlang houdt de man zijn woord.  

Na veertig jaar huwelijk houdt hij het niet meer uit. Hij negeert de belofte en 

maakt de doos open. 

In de doos zitten drie lege bierflesjes en  €6.000 contant geld. 

Stomverbaasd schuift hij de doos weer onder het bed. 

Een paar dagen later, in een gezellig restaurant bij kaarslicht en een glaasje 

wijn,  

trekt hij de stoute schoenen aan en zegt tegen zijn vrouw:  

"Veertig jaar heb ik mij aan mijn afspraak gehouden, 

maar gisteravond kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb ik in de 

doos gekeken. 

nu moet je mij toch eens vertellen wat de inhoud van die doos betekent." 

De vrouw vertelt hem de waarheid: "Telkens als ik je bedroog met een ander, 

heb ik een flesje bier gedronken en het lege flesje in de doos gelegd." 

De man zwijgt. Hij is stomverbaasd en laat zijn gedachten gaan...  

"Al die jaren was ik vaak op zakenreis en dus erg veel van huis.  

Als het in veertig jaar maar drie keer is gebeurd, dan kan ik haar dat wel 

vergeven." 

Maar even later valt hem dat geldbedrag in, dat zich ook in die doos bevond en 

vraagt hij: 

"Maar hoe zit dat eigenlijk met dat geldbedrag in die doos?" 

"Tsja, zegt ze, iedere keer als de doos vol was, heb ik de flessen ingeleverd voor 

het statiegeld!" 

 



 



 
 

Uitslag van de zevende en tevens Paasgrabbelton wedstrijd, 

 gespeeld op woensdag 30 maart 2016 

  

We waren met 20 personen en speelden op 4 banen middels het foto grabbelen.  

Anton was de wedstrijdleider en 3 slapers konden steeds even bijkomen. 

  

De ronde winnaar van 30 september was Rob Beuk met 9 WgV en saldo van 90 punten  

De ronde winnaar van 28 oktober was Arnie van der Ham, als enige met 9 WgV en een saldo 

van 78 punten 

De ronde winnaar van 25 november was Cees Schoorl met 9 WgV en een saldo van 77 

punten. 

De ronde winnaar van 16 december was Arnie v/d Ham met  9 WgV - en een saldo van 81 

punten.  

De ronde winnaar van 27 januari was Arnie v/d Ham met 9 WgV en een saldo van 84 punten. 

De ronde winnaar van 24 februari was Maria Komen met 9 WgV en een saldo van 106 

punten. 

De ronde winnaar van 30 maart was Arnie v/d Ham met 9 WgV en een saldo van 87 punten 

  

Na opruimen / douchen en aankleden was het tijd voor koffie met een heerlijk stuk boterkoek 

uitgedeeld door Anky, die op eerste Paasdag 27 maart jarig was. 

 

 
 



 

Uitslag van 55-plus grabbelton op woensdag  30 maart 2016  
 

    Seizoen 2015-16     24 feb.   30 mrt.   20 apr.   Totaal Totaal 

                                

          
 

Pnt. 
 

WgV   
 

Pnt.  WgV   
 

Pnt. 
 

WgV   
Punte

n WgV 

                                

1   Arnie van der Ham     89 9   87 9         572 63 

2   Cees  Schoorl     68 5   80 9         543 48 

3   Maria Komen     106 9   77 9         530 48 

4   Ineke Bakker     62 7   59 5         459 46 

5   Aat  Stahlie     43 3   63 7         432 41 

6   Anky Maätita     82 7   55 3         476 40 

7   Theo  Konst     81 8   55 3         470 39 

8   Corry  van Driel     62 5   66 5         452 38 

9   Joop  Oosterveer     69 6   55 5         449 36 

10   Bernie Schoorl     0 0   85 9         364 36 

11   Hans  Komen     61 7   83 9         364 35 

12   Joop  Parlevliet     84 7   68 5         452 34 

13   Gemma  van Veen     50 3   75 7         431 34 

14   Dick  van Waegeningh     0 0   68 7         349 34 

15   Leo  Koot     0 0   62 5         382 33 

16   Rob  Beuk     77 5   58 3         456 32 

17   Carel Caminada     53 3   60 5         377 32 

18   Elly Calis     65 5   47 3         416 29 

19   Jan Ruijgrok     66 7   0 0         192 20 

20   Ineke Koot     71 7   60 5         204 19 

21   Alberta Slootweg     0 0   0 0         0 0 

21   Anton  Jansen     0 0   0 0         0 0 

21   w                       0 0 

21   w                       0 0 

 

 

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

 

 

 

 

 



 


