
Hallo 55-plussers ... 

  

Even geen uitnodiging of uitslag over een grabbeltonwedstrijd, maar gewoon wat nieuwtjes 

om bij te blijven. 

  

Voor diegenen die nog niet na 12 oktober bij de sporthal zijn geweest kijk maar eens naar de 

foto’s in de bijlage, alles voor de sporthal is overhoop gehaald voor de reconstructie van de 

IN- en UIT-ritten naar het grote parkeerterrein. Wij moeten nu ook tijdelijk parkeren op het 

grote parkeer terrein en via de ingang van Blauw-Zwart en langs het O & O gebouw “De 

Bunker” om naar de bekende ingang van onze sporthal te lopen.  

  

Groot nieuws was ook de geboorte van Lana Hooijmans, het eerste kleinkind van Yvonne, die 

op maandag 12 oktober geboren was, waardoor we  i.p.v. beschuit met muisjes nu van 

heerlijke chocolade voetjes met rose muisjes mochten smullen. 

Oma Yvonne van harte gefeliciteerd met jouw prachtige kleindochter. 

 

Het enige nieuwe lid, die bij ons wilde komen spelen was Casper van Driel, maar helaas net 

als de pasgeboren Lana nog iets te jong om zich bij de  55-plus aan te sluiten. 

 

Door de blessure van Jan Ruijgrok en andere verplichtingen van Theo Konst en Alberta 

Slootweg werd  hun verjaardag traktatie verschoven van 12 naar 19 oktober, dus was er weer 

een heleboel lekkers uit te zoeken. Anton Jansen en Arno van der Ham hebben nu samen op 

de dag van de grabbeltonwedstrijd van 26 oktober getrakteerd. 

En als het water reeds tussen de tanden stroomt…woensdag 2 november was het weer raak, 

want toen trakteerde Maria Komen, die 70 jaar jong is gebleven. 

Mariëtte Timmermans stopt voorlopig met badmintonnen en bedankt jullie voor de paar 

gezellige weken. 

 

Iets minder leuk bericht  

 Bep van Leeuwen heeft op vrijdag 28 oktober een lelijke val gemaakt in huis, 

ze was uitgegleden in  de gang waar eerder een glas water was gevallen. 

Ze gilde het uit van de pijn. Dus direct 112 gebeld, deze waren binnen het halfuur aanwezig. 

Bep werd vervoerd naar de spoedeisende hulp van Bronovo waar bleek dat haar linkerheup 

gebroken was. Op zaterdag 29 oktober is ze geopereerd, waarbij een metalenplaat met 2 

schroeven is aangebracht.  Op vrijdag 4 november mocht ze het ziekenhuis verlaten en is ze 

vervoerd naar het Huis Nebo, alwaar Bep voor verder herstel en fysiotherapie enige weken zal 

moeten verblijven. Bep krijgt elke dag een halfuur fysiotherapie.  

De zorg en dergelijke is daar perfect. 

Jullie van de badminton moeten allemaal de hartelijke groeten van Bep hebben. 

Ter info 

Jaren geleden is al de rechterheup van Bep vervangen voor een kunstheup, maar bij de 

linkerkant was dat nog niet nodig. Uw reporter en Alberta Slootweg hebben Bep woensdag 9 

november een bezoek gebracht in bovengenoemd revalidatiecentrum.  

 

We zijn er even vroeg bij, maar reserveer alvast woensdagmiddag 28 juni voor de 

Eindeseizoen-brunch.  De vraag is nu, wie wil zijn huis met tuin aanbieden voor dit jaarlijkse 

spektakel.. 

  

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 



 

 
 

 

  
 

  



 
 



  
 

   

 

 

 

 



    

 

 

    


