
55- Plussers spelen het hele jaar door … 
 
Doorspelen 
Op 24 juni, de laatste speeldag van het BCW seizoen 2014/15 waren alle 55-plussers 
uitgenodigd voor een  gezellige brunch bij Cees en Marjan Schoorl in hun prachtige tuin in 
Kerkehout.  Er waren 23 aanwezigen en maar liefst 15 hapjesmakers, Carel Caminada als 
muzikale clown, een sponsor voor aankoop van drankjes en een uitstekende barkeeper met 
stoffer en blik.  Met een lang zal hij leven, feliciteerden we Gert van Driel alvast met zijn 
73ste verjaardag op 27 juni. We proostten op het gezellig samenzijn en afsluiting van het 
seizoen in Wassenaar en natuurlijk de prijsuitreikingen van de grabbelton door de 55-plus 
commissieleden Rob Beuk en Alberta Slootweg. We hadden wat aanmoedigings prijsjes voor 
de dames Gemma van Veen, Elly Calis en de heren Joop Parlevliet en Gert van Driel 
 
De tweede Dame was Anky Maätita en de tweede Heer was Carel Caminada en deze personen 
kregen wel een applaus, maar helaas geen prijs !! 
Ineke Bakker als verse 55-plusser bij de Dames op de eerste plaats met 54 WgV punten uit 
acht van de totaal negen grabbelton wedstrijden en ontving het zilveren Alberta-schaaltje. 
Arno van der Ham was vorig seizoen winnaar van de wisselbeker en mag nu met z’n 63 WgV 
punten na 8 grabbelton wedstrijden deze beker wederom op zijn schoorsteenmantel plaatsen. 
Corry van Driel vond dat er ook eens een wisselbeker moest komen voor een pechvogel en 
heeft deze zelf bezorgd bij onze Lenie Ruijgrok, die hem dubbel en dwars verdient. 
 
Maar stilzitten kunnen de 55-plussers niet en daarom had Cees Schoorl voor 9 speeldagen een 
halve zaal van Drop Shot in Den Haag gereserveerd, zodat zij van 2 juli tot en met 27 
augustus op dondermiddag op maar liefst 5 banen de geliefde badmintonsport konden blijven 
beoefenen en altijd weer gezellig bij het naborrelen met bitterballen op het meestal zonnige 
terras.  Ook daar sloten we het zomerseizoen weer af met een grabbelton en was de winnaar 
van de kabouter-trofee “DickyDick” wederom de superieur spelende Arnie van der Ham, 
helaas was de troostprijs voor Gert van Driel, want hij liep een ernstige blessure op in de 
laatste partij.  
 
Grabbelton 
Op woensdag 30 september werd de  eerste Grabbelton van het nieuwe seizoen 2015/16 
gehouden met  het baan-blokjes grabbelen uit de twee verschillende zakjes, heren of dames. 
 Alberta doet nu ook officieel mee, omdat zij met ingang van het seizoen niet meer 
maandagavond-lid, maar volwaardig lid van de 55-plus afdeling is geworden. 
De uitslaglijst staat verderop en rondewinnaar  is Rob Beuk met 9 WgV en 77 saldopunten 
De volgende grabbelton is op woensdagochtend  28 oktober 2015.   
Ditjes en Datjes  Anton Jansen en Alberta Slootweg waren aanwezig op de Algemene Leden 

Vergadering gehouden op 14 september j.l. Ons commissielid Alberta Slootweg  werd 
die avond gehuldigd, omdat zij maar liefst 40 jaar lid van B.C.W. was     Na het opzeggen van onze leden Sjoerd van der Werf en Marian van Noort, de 
administratieve leden Jan en Lenie Ruijgrok, Gert van Driel zijn we nu met 22 actieve 
55-plussers. Wij bedanken Marian van Noort voor het jarenlang lid zijn van BCW, 
eerst op de donderdagmiddag en later dus bij de 55-plus. 



 Op 23 juli hebben we met praktisch alle 55-plussers bij de uitvaart in de 
Willibrorduskerk afscheid genomen van ons oudlid Ineke Konst 
  Wij wensen Lenie Ruijgrok, Gert van Driel, Sjoerd van der Werf en Bep van Leeuwen 
een spoedig herstel toe. 

    Na de verjaardags viering van Leo Koot, die op 12 september jarig was, feliciteerden  
            wij  op 29 september Elly Calis, op 30 september ons oud-lid  Marian van Noort . 
            op  6 oktober Lucy van der Veer, op 8 okt. Anton Jansen, op 13 okt. Theo Konst,  
            op  14 okt. Alberta Slootweg en Jan Ruijgrok en op 22 okt. Arno van der Ham.   
 
MOP VAN DE MAAND    “Alimentatie”  
De eerste dag pakte hij verdrietig zijn spullen in dozen en koffers nam nog een laatste 
maaltijd met garnalen, kaviaar en een fles witte wijn. 
De tweede dag kwamen de verhuizers zijn spullen halen, daarna liep hij nog eenmaal door 
alle kamers van het huis en  stopte overal een paar in kaviaar gedoopte, half opgegeten 
garnalen in de holle gordijnbuizen. 
Op de derde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe vriend en ze hadden het goed 
naar hun zin in dit mooie huis. 
 
Maar langzaamaan begon het in huis te ruiken. Schoonmaken, dweilen, luchten, niets hielp. 
Het werd steeds erger.  Luchtroosters werden gecontroleerd op dode knaagdieren, kleden 
werden naar de stomerij gebracht. In iedere kamer kwam een luchtverfrisser te hangen. 
 
Ongediertebestrijding kwam en plaatste overal gasspuiters. Zelfs de dure vaste 
vloerbedekking door het hele huis werd vervangen. Niets hielp. Vrienden en bekenden 
kwamen niet meer op bezoek. Onderhoudspersoneel weigerde nog langer in hun huis te 
werken en de interieurverzorgster gaf er ook de brui aan. 
 
Uiteindelijk konden ze zelf de stank ook niet langer verdragen en besloten te verhuizen en het 
huis te verkopen.  Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs niet toen ze 
na twee maanden in vraagprijs waren gehalveerd. 
Ten langen leste besloten ze een hoge lening te sluiten en toch maar vast een nieuw huis te 
kopen, want hun relatie had ernstig te lijden onder de problemen. 
 
Toen werd de vrouw gebeld door haar ‘ex’, die vroeg hoe alles ging in haar nieuwe relatie. 
 Ze vertelde het verhaal van het rottende huis. Hij luisterde beleefd en zei dat hij hun oude 
huis vreselijk miste en was wel bereid het huis over te nemen, 
 Maar, door de alimentatie kon hij geen fatsoenlijke hypotheek krijgen, dus zou ze genoegen 
moeten nemen met 25% van de werkelijke waarde. 
 
De vrouw ging met de voorwaarden akkoord, mits hij nu onmiddellijk het contract tekende. 
Een week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend toe te kijken hoe de verhuizers 
hun huisraad van het oude naar het nieuwe huis brachten. 
En om haar ex een hak te zetten, namen ze alles mee, zelfs de gordijnroedes !!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uw 55-plus reporter  
Rob Beuk 
 



    Seizoen 2015-16   30 sept.   28 okt.   25 nov.   Totaal Totaal 
                              
         Pnt.  WgV    Pnt.  WgV    Pnt.  WgV   Punten WgV 
                              

1   Rob  Beuk   90 9               90 9 
2   Arnie van der Ham   79 9               79 9 
3   Cees  Schoorl   89 7               89 7 
4   Hans  Komen   72 7               72 7 
4   Ineke Bakker   72 7               72 7 
6   Anky Maätita   70 7               70 7 
7   Bernie Schoorl   69 7               69 7 
8   Dick  van Waegeningh   68 7               68 7 
9   Theo  Konst   69 5               69 5 

10   Joop  Parlevliet   68 5               68 5 
11   Maria Komen   65 5               65 5 
12   Corry  van Driel   59 4               59 4 
13   Joop  Oosterveer   57 4               57 4 
14   Leo  Koot   51 4               51 4 
15   Gemma  van Veen   46 4               46 4 
16   Elly Calis   61 3               61 3 
17   Aat  Stahlie   63 1               63 1 
18   Alberta Slootweg   0 0               0 0 
18   Anton  Jansen   0 0               0 0 
18   Carel Caminada   0 0               0 0 
18   w                     0 0 
18   w                     0 0  

















   


