
Hallo beste 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  

Uitnodiging voor de derde grabbelton van seizoen 2018-19 op woensdag 28 november. 

Van 10:00 tot 10:30 uur warmspelen, vervolgens van 10:30 tot +/- 11:30 uur vier grabbelton 

games, daarna tot 12 uur vrijspelen. Dit seizoen worden de reservepunten alleen gebruikt voor 

een gemiste game, door welke oorzaak dan ook. We laten zo veel mogelijk mix partijen 

spelen en als er minstens 4 heren overblijven, dan wordt er tevens een herendubbel gespeeld. 

Geef alsjeblieft op tijd op als je ‘n keer een Game wilt overslaan en als “Slaper” even gaat 

pauzeren. 

================================================================== 

* De tweede chemo behandeling van uw reporter is al twee keer uitgesteld, omdat de  

   genezende uitwerking van de eerste kuur nog steeds nawerkt.  de lage HB waarde van 3,7  

   vóór de kuur is momenteel zonder enige bloedtransfusie al gestegen naar 6,2 HB. 

* Theo Konst en Trudy de Haas hebben nogal last van een lichte zweepslag aan de kuitspier  

   en doen nog even rustig aan. 

* Jan Looijestijn is momenteel in behandeling voor z’n slechte nachtrust en vervelende  

   bijwerkingen van de medicatie voor zijn hart. 

* Joop Oosterveer moet noodgedwongen door zijn hinderlijke Tinnitus na vele jaren 55-plus  

   lid stoppen met badmintonnen. 

* Als het goed is dan zijn Cees en zijn schoonzus Bernie Schoorl weer op tijd terug uit   

   Turkije voor het meestrijden in de Grabbelton. 

* Als enige jarige in november trakteerde onze medespeelster Gulia Karakozova op woensdag  

   de 14de met een heerlijke taart.  zij liet ons wat foto’s zien over haar voorgaande leven in  

    het verre Kazachstan. 

* Sporthal beheerder Eric van Leeuwen vertelde ons over zijn plannen voor het overnemen  

   van snackbar “De Halte“ in Rijpwetering  en verraste ons alvast met een portie bitterballen.  

   Als jullie gaan fietsen, dan is het adres Oud Adeselaan 36 A  Rijpwetering. 

* Carel Caminada heeft ook vaak lekkere trek en in navolging van Eric trakteerde hij ons op  

   14 november op een lekker bittergarnituur. 

* Er zijn weer wat leden jarig in december...Corry op 2, Ineke Bakker op 3, Anneke op 6,  

   Trudy op 8 en ex-lid Joop Oosterveer op 22 december. 

* Wij hopen dat de dames over de traktaties met elkaar wat kunnen afspreken....maar let ook  

    op de dagen, dat we nog spelen in december. 

* De woensdagen 28 november, 5 en 12 en 19 december kunnen we nog badmintonnen,  

   maar 26 december en 2 januari is de sporthal gesloten. 

* Op woensdag 9 januari 2019 is de sporthal weer geopend en misschien, dat we nog een  

   nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren ? 

* In de bijlage nog een paar aardige plaatjes, waar je de teksten niet te letterlijk moet nemen. 

  

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

Rob.beuk@ziggo.nl    
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