
Terugblik op de  55-Plus-nieuwjaarsreceptie 

gehouden  op woensdag 10 januari 2018 
 

Het was de eerste speeldag in het nieuwe jaar 2018 en konden we  

van 10:00 tot 12:00 uur vrij badmintonnen in onze eigen sporthal “De Schulpwei”  

van 12:00 tot 13:00 uur gelegenheid tot douchen en koffiedrinken in deze sporthal. 

>>>Tijdens het koffiedrinken in de kantine trakteerde Joop Oosterveer vanwege zijn 

verjaardag van 22 december<<< 

 

Voor de nieuwjaarsreceptie mochten we gebruik maken van de prachtige stoeterij  

“In het Groene Hout” aan de Oostdorperweg 203a in Wassenaar, waar we tussen 13:00 en 

13:30 uur werden verwacht. 

Er konden echt geen 30 auto’s op het terrein geparkeerd worden, dus was het advies om 

vanuit de sporthal met elkaar mee te rijden of natuurlijk op de fiets ! 

 

Het was een moeilijk te vinden adres, dus was het advies om  rechts van de betonnen paal het 

hek in te rijden en een plaatsje voor de auto te zoeken 

De receptie werd op de eerste etage gehouden, dus moesten zij die wat moeilijk te been waren  

even om hulp vragen om de ronde trappen op te lopen. 

Het advies voor de dames was om niet op “naaldhakken” te komen, want het terrein was wat  

hobbelig . Na het parkeren moest je door  de grote deur aan de linkerkant van de buitentrap en 

dan door de  hal beneden helemaal tot het einde, waar je buiten via een tweede trap naar 

boven kon komen. 

  

Er hadden zich  29 personen opgegeven voor deze unieke 55-plus nieuwjaarsreceptie 2018. 

en er waren 15 hapjes makers, plus een bijdrage van Theo Konst voor de drankjes. 

Voor de hapjesmakers was er een buffet, waar je het lekkers kon neerzetten en er was al 

voldoende bestek aanwezig en als er iets opgewarmd moet worden, was er een gasfornuis en 

een heerlijke grote warme houtkachel aanwezig. 

Carel Caminada verzorgde als vanouds de muzikale omlijsting, waarbij rekening werd 

gehouden met de aanwezigen en dankzij onze gastheer Arno- en gastvrouw Marion van der 

Ham mochten wij deze locatie voor één middag zonder huurkosten gebruiken. 

Na een gezellige middag met zelfs nog een filmvertoning over het redden van paarden in de 

kwelder van Marrum konden we terugkijken op een geslaagde eerste speeldag in 2018.  

 

Hierna nog wat foto’s, waar je de teksten niet te letterlijk moet nemen 

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

 

     



  
 

 
 

  
 

   



 
 

   
 

    



 
 

 



  
 

  
 

 


