
  
Hoofdleider: Roel Haytink, 06-
53645024, e-mail: 
de_spetters@hotmail.com               

Redactie: Jan Nanne, 06-39340660  e-mail: jc.nanne@hotmail.com    

 
22ste Jaargang Nr 9                                                 november 2019                                   

 
WEBSITE ONS TWEEDE THUIS 
Weer eens gekeken naar het videojournaal op die 
website. Best leuk om te bekijken. Zag een aantal van 
onze deelnemers milieubewust bezig met het ophalen 
van glas, plastic etc. bij mensen thuis. Ook een 
uitgebreid verslag van de vorderingen bij de bouw van 
de woningen aan de Kaj Munkweg in Hoofddorp. 
Een aanrader! 
 
AGENDA 
30 november, we gaan weer kajakken! Peddelen! 
21 december, laatste zwemmiddag van dit jaar. 
11 januari, dan zijn we er weer voor uitbundig 
gespetter! 
VERJAARDAGEN 
02 Wilfred   
06 Teun  
10 Richard  
11 Reinout   
12 Jan Koen       70 
20 Mandy 
24 Denise  
27 Maarten  
30 Lia  
30 Lotje  
Allemaal van harte gefeliciteerd alvast, maak er weer 
een leuk feestje van met cadeaus en heel veel 
mmmmmmm taart! 
 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben: Maarten  
Ik woon in Hoofddorp, 
Zilver Esdoorn 
Wat zijn je dagactiviteiten? 
Ik ga naar het Dagcentrum 
Studio Rozemarijn in 
Heemstede, 
naar de houtwerkplaats. 
Daar help ik o.m. met vast-
houden en zagen van hout! 
Wat voor beestjes heb je in huis? In de Zilver Esdoorn 
zijn geen beestjes. Bij mijn ouders thuis wel, een hond 
Lara. 
Welke leuke hobby’s heb je? Paardrijden en zwemmen 
vind ik erg fijn! 
Wat heb je het liefste op je bord? Fruit en pasta daar 
ben ik gek op! 
En wat lust je echt net? Dat zou ik echt net weten! 
Ik eet alles! 
Naar welke muziek luister je graag? Muziek van Bach en 
Vivaldi! (de eerste klassiekliefhebber,hier red.) 

Waar mag iemand je ‘s-nachts voor 
wakker maken? 
Nergens voor, laat mij maar slapen! 
Wat is je favoriete vakantieland? Land 
maakt me niet uit als het maar veel 
bossen heeft. Dat vind ik heerlijk! 

Wat is je favoriete tv-programma? Amika, dat gaat over 
paarden en paardrijden! 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met mama! 
 
ZWEMVIERDAAGSE 
Het was weer een grandioos feest. Met maar liefst 18 
zwemmers en zwemsters hebben we deelgenomen aan 
de zwem4daagse. Wel werd Ronald door iedereen 
gemist. Maar daar was een heel goede redden voor! Een 
aantal was wel heel bang te laat te komen voor 18.30 
waren ze al in de hal van het zwembad aanwezig, terwij 
de afspraak was 18.45 u. Je kunt er maar vast zijn toch? 
Enthousiast werden de vele banen gezwommen, 500 of 
1000 meter maakte niet uit, ze hebben het allemaal 
afgemaakt. Nou ja, hier en daar wat gesmokkeld maar 
dat moet kunnen! 
Net als vorig jaar konden we weer over 2 banen 
beschikken een voor de 1000 m en een voor de 500 m. 
Na afloop uiteraard de oorkonde, de medaille en de, 
door de fa Reeuwijk uit Abbenes gesponsorde, 
welverdiende bloemen. 
Rest ons nog iedereen te bedanken die dit feestje 
mogelijk heeft gemaakt, de organsatie door Z.P.C.H. en 
de Watervrienden, de chauffeurs en de begeleiders.  
Volgend jaar zijn we er weer bij, toch? 

 
ZIEKENBOEG 
Dominique  heeft een operatie ondergaan, we hopen 
dat ze gauw weer terug is. Ans was alweer actief tijdens 
de vierdaagse maar nog net in het water. Ook van jou 
hopen we dat je weer snel volledig terug zal zijn.  
 


