
Hallo 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 

  

In de bijlage wat gezellige plaatjes van de 55-Plus nieuwjaarsborrel, die we voor de 

verandering op woensdagmiddag 8 januari gehouden hebben in het restaurant van de 

schaatsbaan “ICE-Event” aan de Oostdorperweg. We bedanken hierbij nog bedrijfsleider 

Elroy Visser voor het mogen gebruiken van het gezelligste gedeelte van het restaurant. Elroy 

is vroeger bij de BCW jeugd, als mini begonnen (zie bijlage) en toen hij wat ouder was stond 

hij zelfs geruime tijd achter de bar in onze kantine, waardoor hij interesse kreeg in het Horeca 

gebeuren. We gingen proosten met glühwein en Elroy ging rond met wat lekkere hapjes. Leuk 

was ook, dat Marjan, Pauline en Lenie respectievelijk de echtgenoten van Cees, Joop P. en 

Jan R. , ook waren meegekomen om te proosten. Maar we bedanken ook Ineke K. voor de 

extra portie bitterballen, die ze voor eigen rekening ging uitdelen. Eigenlijk een beetje in 

plaats van beschuit met roze muisjes, omdat Ineke 3 weken geleden tante is geworden van 

Gabriela, die tevens ’n kleindochter is van broer Leo, beiden van harte gefeliciteerd.  

 

* Goed nieuws was dat ons mede-55-Plus-lid Lenneke na haar rugoperatie op onze eerste   

   speeldag in 2020 alweer zonder enig probleem kwam spelen. 

* Jullie krijgen allemaal ook de groeten van Elly, die druk bezig is met het leegmaken van  

   haar oude woning en de verhuizing per 1 februari. Zodra Elly op orde is komt zij weer bij  

   ons badmintonnen. 

* Op maandag 6 januari was uw reporter ziek, maar Jan R. ,Theo, Ineke B. en Lucy  

   vertegenwoordigden in ruime mate de 55-Plus afdeling bij de BCW nieuwjaarsreceptie  

   gehouden in de kantine van onze sporthal. 

* Joop O. ,die vorig jaar op 22 december jarig was, gaat nu komende woensdag 15 januari  

   Trakteren en als de geruchten kloppen wordt dit appelgebak met slagroom.  

* Een andere bekende jarige in januari is sporthal beheerder Eric van  

   Leeuwen, die op 16 januari 59 jaar gaat worden. 

* De eerstvolgende Grabbelton wordt gehouden op woensdag 29 januari. 

 

 

     



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Uw  55-Plus reporter 

Rob Beuk 

rob.beuk@ziggo.nl 
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