We zijn halverwege
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Tijd voor een terugblik op de eerste 3 maanden van
het schaatsseizoen 2017 - 2018.
Alle deelnemende scholen komen dit seizoen 4 keer
schaatsen. Dit betekent dat we elke donderdag met
een maximaal aantal leerlingen aan de slag gaan.
Het plezier waarmee de leerlingen afgelopen 3
maanden bezig zijn geweest en de progressie die ze
maken belooft veel voor de komende maanden.

Sinterklaas
Op donderdag 30 november bracht
Sinterklaas, vergezeld van twee Pieten,
weer zijn jaarlijks bezoek aan de
Vechtsebanen.

SO Fier nieuwe deelnemer.

SO Fier
Waar je trots op jezelf kan zijn
SO Fier uit Utrecht neemt dit jaar voor het eerst deel
aan onze schaatsactiviteiten met ruim 140 leerlingen.
Het motto van de school kwam tot uiting in de
glunderende gezichten van de kinderen. Trots lieten
ze zien hoe goed ze konden schaatsen.
Even kennis maken:
Harry van den Berg is dit seizoen onze
vrijwilligersploeg komen versterken. Als
leerkracht van Meerklank in Zeist, kwam hij
in contact het schaatsgebeuren van Anton
Huiskes. Tijdens de lessen zag hij het belang
van deze activiteit voor de kinderen, en daarom
besloot hij zich na zijn pensionering in oktober als
vrijwilliger aan te melden.
Harry kan zijn kwaliteiten als schaatstrainer bij Gooise
Hardrijders Vereniging prima kwijt op de donderdag.
“Je ziet die ogen glimmen als ze stapjes maken.”

“Jammer dat de Pieten niet strooien” aldus een op
pepernoten beluste koter.
Gelukkig bracht Sinterklaas, dankzij Susie de Jong
en Nicolette Akkerman, voor alle kinderen en
begeleiders een heerlijk warme ijsmuts mee uit het
verre Spanje!
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In Memoriam: Piet van Mil

De toeter van Ruud

In mei hebben we plotseling
afscheid moeten nemen van Piet
van Mil. Hij was een man van
weinig woorden en toch altijd sterk
aanwezig.
We verliezen met Piet een
aardige, toegewijde vriend en
collega. "Hij was er altijd voor
iedereen" stond op de rouwkaart.
Treffender kunnen we het niet zeggen.

Na het bezoek van Sinterklaas
bracht de toeter van Ruud, in plaats van een
krachtig signaal om het einde van de les aan te
geven, slechts een amechtig gereutel voort.

Nieuwe schaatsen

Inmiddels heeft Ruud een nieuw apparaat aangeschaft. Benieuwd hoe de nieuwe toeter klinkt?
Klik op de nieuwe toeter van Ruud!
Door de toename van het aantal deelnemers en een
tekort aan schaatsen in de kleine maten, was de
aanschaf van nieuwe schaatsen noodzakelijk. Hennie
en Henk pakten ze uit.

Nieuwe vrijwilligers

Ilona en Ali, de rotsen in de branding van de
schaatsenkast, gaven ze een mooi plekje!

Het werk van de Stichting Anton Huiskes is mogelijk
door de medewerking van zo’n 25 vrijwilligers, die
iedere donderdag in totaal 16 keer per schaatsseizoen
klaar staan voor onze deelnemende kinderen. Wij
zoeken nieuwe vrijwilligers om ons team te
versterken. Kent u nog mensen die het leuk vinden
om op donderdag tijdens het schaatsseizoen te
helpen, laat ze dan contact opnemen met Thea
Schlebusch 06 12722648 of Hennie van ‘t
Klooster op 06 41948365
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