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In Memoriam: Wim van Oostrum en Joop Ansems

Hiervoor waren we opzoek naar hulpmiddelen om de
schaatsers te kunnen begeleiden. Dankzij het in
contact komen met Barbara Jeurissen lenen wij nu
voor het 5de jaar de rekjes van de Stichting! Wij zijn
super trots en dankbaar op deze samenwerking.
Het laatste jaar hadden we maar liefst 42
inschrijvingen. Allemaal blije gezichten en een ''big
smile'' Daar doen we het voor! Door deze opstap
schaatst er nu elke week een G-groep van 20 rijders
op de Jaap Eden baan Amsterdam.
Donateurs

Aan het begin van dit seizoen verloren we twee
markante vrijwilligers. Willem van Oostrum overleed
op 22 oktober jl. en Joop Ansems op 9 november jl.
Wim werd vrijwilliger in 1990, Joop in 1994. Ze
hadden plezier in het begeleiden van de kinderen en
dat straalden ze ook uit. We konden altijd op hen
rekenen! Het is vreemd zonder hen.
IJsclub Nooitgedacht Wilnis zeer blij met
Stichting Anton Huiskes!
Elk jaar ligt er in Mijdrecht een tijdelijke ijsbaan voor
4 weken. IJsclub Nooitgedacht Wilnis organiseert
daar 3 zaterdagen schaatsworkshops voor mensen
met een beperking. Ieder kan hier op zijn/haar eigen
niveau leren schaatsen.

Aan het einde van vorig schaatsseizoen kregen wij
een cheque van Stichting Heuvelrug Maarn
aangeboden, zie de foto hierboven. Door deze extra
bijdrage hebben we nieuwe schaatsen en
schaatsrekjes kunnen kopen. Wij zijn Stichting
Heuvelrugloop Maarn hiervoor zeer erkentelijk.
Onderaan deze nieuwsbrief staan de diversen logo’s
van onze andere donateurs weergegeven.
Nieuwe schaatsen / schaatsrekjes
Ook dit jaar zijn de kinderen grotendeels voorzien
van geheel vernieuwde ijzers. Dankzij goede
afspraken hebben wij op aantrekkelijke voorwaarden
30 à 40 paar van onze schaatsen dit jaar kunnen
vernieuwen. We zullen de komende jaren blijven
investeren in goed materiaal en regelmatig een
gedeelte van de schaatsen vervangen voor nieuw
materiaal, zodat we kunnen rekenen op deugdelijk
materiaal en vooral veel ijsplezier.

Nieuwe bestuursleden
De Elfstedentocht
Hennie van ‘t Klooster verwelkomen wij als nieuw
bestuurslid van Stichting Anton Huiskes. Naast
bestuurslid is Hennie ook elke donderdag vrijwilliger.
Hij onderhoudt oa het contact met de scholen en is
verantwoordelijk voor het busvervoer. Wij zijn heel
blij met zijn versterking.
Nieuwe vrijwilligers
Wij zoeken nieuwe vrijwilligers om ons team te
versterken.

Op 13 maart 2014 zal door de kinderen van de
Stichting Anton Huiskes een prestatie van formaat
geleverd worden als zij de Elfstedentocht rijden. Dit
staat ieder jaar garant voor een mooie afsluiting van
het seizoen en tevens een leuke gelegenheid om de
Stichting op zijn mooist te zien. We nodigen u
daarom graag uit om op deze dag om 12:00 met ons
koek en zopie te nuttigen. U hoeft hiervoor niet naar
Friesland af te reizen, maar kunt gewoon naar de
kunstijsbaan in Utrecht komen. We hopen u de 13e
van maart te zien.

Hieronder een paar zinnen van een nieuwe
vrijwilliger:
Het is zó leuk om met kinderen met een
verstandelijke beperking te schaatsen. Het is echt
fantastisch! Het enthousiasme, die blije gezichten als
iets lukt!Het stimuleert hun zelfvertrouwen en ik
geniet daar zo van. Ik voelde me ook gelijk thuis in
de vrijwilligersgroep. De organisatie loopt op rolletjes
en we lachen veel.
Thea Schlebusch
Kent u nog mensen die het leuk vinden om op
donderdag tijdens het schaatsseizoen te helpen, laat
ze dan contact opnemen met Barbara Jeurissen op
0346-282258.
Sinterklaas
Donderdag 28 november 2013 kwam Sinterklaas
weer op de Vechtsebanen langs. Samen met twee
zwarte Pieten zorgde hij weer voor veel plezier.

Start Elfstedentocht 2013

Spreuk Anton Huiskes
“Ik heb het leven doorgegeven,
ik hoop ook het spelen.”
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