
Hallo beste 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Kerst- en tevens de vierde grabbelton van seizoen 

2018/19 op woensdag 19 december met de bekende zoekplaatjes met daarna een 

gezellige Kerstlunch in het restaurant van de sporthal. 

Dat is het grabbelen van een Kerstafbeelding, welke bij één van de banen is terug te vinden. 

b.v. kijken of de gegrabbelde Kerstkalkoen ergens bij de foto van het Kerstdiner te vinden is 

en op die plaats moet je dan een van de wedstrijd-rondes spelen. 

Dit keer weer apart de dames uit de laars van de Kerstman en de Heren uit zijn muts !! 

Maar wel onder strenge wedstrijdleiding van ons eigen 55-plus commissielid Alberta 

Slootweg met hulp van wat Slapers ! 

  

Ronde winnaar van de eerste grabbelton op 26sept. was Hans Komen met 9 WgV en een 

saldo van 80 punten 

Ronde winnaar van de tweede grabbelton op 31 okt. was Trudy de Haas met 9 WgV en een 

saldo van 102 punten. 

Ronde winnaar van de derde grabbelton op 28nov. was Ineke Bakker met 9 WgV en een saldo 

van 74 punten. 

De ronde winnaar met de meest behaalde punten ontvangt aan het einde van het seizoen een 

stevige tegoedbon van Luciano ijssalon. 

Op de seizoen grabbelton-lijst staat Jan Ruijgrok na drie ronden nu bovenaan met 27 

WgV en 229 saldopunten 

 

 Ondanks, dat uw reporter Rob op woensdag 5 december afwezig was, heeft assistent Carel 

prima werk geleverd als administrateur en kassier van de Kerst-lunch. Er hebben zich reeds 

23 personen opgegeven en 16 personen hebben de 5 euro kosten reeds betaald. 

Komende woensdag kunt u zich nog op geven of betalen bij Rob of Carel. 

 

*  Carel Caminada heeft in de extra taak als fotograaf ook nog leuke foto’s genomen 

*  Foto’s van b.v. de verjaardags-viering  en traktaties door Corry en Anneke op 5 december. 

* Ook had Gulia Karakozova op 5 december een gebruikelijke lekkernij van Kazakhstan  

    meegenomen,  genaamd “ Kozakken appelflappen “ 

* Op woensdag 12 december trakteerden Ineke Bakker (3dec) en Trudy de Haas, die op  

    8 december jarig was. 

* De koude in de sporthal werd veroorzaakt door een kortsluiting en moet op 19 december  

   verholpen zijn. 

* Ook feliciteren wij Marjan Schoorl, die op 12 december jarig was  

* Administratief lid Joop Oosterveer is jarig op 22 december. 

* Elly Calis introduceerde aspirant-lid Gabriëlla v/d Steenstraten, die het al snel naar haar zin  

   had bij onze afdeling.  

* Onze 55-plus afdeling is op 15 september 1999 opgericht, dus volgend seizoen wordt dat 

   20  jaar ! 

  

LET OP !!   LET OP !!  LET OP !! 

Op woensdagmiddag 19 december houden we de Kerst-Lunch van 12:00 tot 14:00 uur in het 

restaurant van onze sporthal 

Tot heden hebben zich 25 deelnemers aangemeld en de 5 euro kosten betaald.  

Woensdag 26 december en woensdag 2 januari is de sporthal gesloten wegens de bekende 

feestdagen. 

Woensdagochtend 9 januari kunnen wij weer voor de eerste keer in 2019 gaan spelen 



  

Hier nog wat foto’s, waarbij je de tekst niet te letterlijk moet nemen. 

  

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

rob.beuk@ziggo.nl 
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