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Nieuwe wielen en nieuwe karren 
 
Cock heeft de wielen van deze kar voor de 
schaatsrekje vervangen. De nieuwe nylonwielen 
maken het op het ijs brengen van de rekjes een stuk 

makkelijker. Bedankt Cock! 

Ook zijn  2  karretjes aangeschaft. Deze opvouwbare 
karretjes komen uitstekend van pas bij het 

rondbrengen en het ophalen van de schaatsen. 

Nieuwsbrief, april 2018 

 

Olympische 10 km 

 
Het opruimen van de schaatsen moest even wachten! 
We wilden met z’n allen eerst de ontknoping van de 
olympische 10 km zien. 

Geboorte van Boet 
 
Begin februari werden we blij verrast met de 
geboorte van Boet. 
We feliciteren Albert en Barbet van harte met hun 
prachtige zoon. 

 
  

 

 

Ariane de Ranitz 
 
Ook dit jaar hebben we de Ariane de Ranitz school 
weer kunnen ondersteunen bij hun jaarlijkse 
schaatsactiviteit. 
 

 
 
Als dank ontvingen we 2 
kaarsen uit de eigen 
kaarsenmakerij! 
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Elfstedentocht 

 
Onder de bezielende leiding 
van Thea hebben we de 
kinderen een feestelijke 
afsluiting van het 
schaatsseizoen kunnen 
bezorgen. 
 

In een door Friese vlaggen, 
ballonnen in Friese kleuren, het 
bruggetje van Bartlehiem en 
het huisje van Workum tot 
Frieslandhal omgetoverde 
binnenbaan, voelden de 

deelnemers zich echte 
Elfstedencracks. 

 
Gewapend met een stempelkaart en ondersteunt 
door dweilmuziek gingen ze zeer enthousiast van 
start op hun tocht langs de elf steden. 

Na het nodige kluunwerk en het verzamelen van alle 
stempels kregen de trotse helden en heldinnen het 
elf steden kruisje omgehangen. 
 

 

 

Leuke attenties van de deelnemende scholen! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mevrouw Huiskes, de vrouw van Anton (wij mogen 
Elly zeggen) vereerde de Elfstedentocht met een 
bezoek. 
Ze genoot van het plezier waarmee de kinderen aan 
de tocht deelnamen. 

 
Na afloop trakteerde Elly op 
Champagne met wat lekkers.  
In haar speech haalde ze 
herinneringen op aan het werk 
van Anton, sprak ze haar 
waardering uit voor de stichting 

en bracht een toost uit op Anton 

en alle vrijwilligers. 
Het bleef daarna nog lang 
onrustig in de lounge van de 
Vechtsebanen. 
 

 

 
 
 
Ze mocht natuurlijk 
niet vertrekken 
zonder bloemetje! 
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Interview met mevr. Huiskes 
 

Elly heeft Anton in 1952 leren kennen op 
de Opleiding voor leraar lichamelijke 
opvoeding.  In 1956 stapten ze in het 

huwelijksbootje en al snel kregen zij 3 
kinderen. 
Anton was een zeer getalenteerde  
schaatser. Hij nam deel aan de 

olympische winterspelen van 1948, waar hij uitkwam 
op alle afstanden. In de jaren zestig vierde hij grote 

successen als trainer van Ard (Schenk) en Keessie 

(Verkerk). 
Vanuit de BRES (beweging- recreatie- en- spel) 
begon Anton in 1979 met het stimuleren van de 
schaatssport voor kinderen met een beperking.  
Het plezier van de kinderen bij het spelen op het ijs 
stond bij hem op een centrale plaats.  
Dit komt tot uiting in de tekst op de kaart bij het 

overlijden van Anton in 2008: 
”Ik heb het leven doorgegeven, ik hoop ook het 
spelen” 
 
Elly is ontzettend blij dat het werk van Anton nog 
steeds wordt voortgezet.  
“De inzet waarmee jullie dat doen, 

doet mij geweldig goed.” 
“Jullie inspireren. Als je ziet 
hoeveel plezier jullie de kinderen 
geven en hoeveel lol de kinderen 
hebben….” “Dat vindt ik geweldig! 
Ik ben heel blij dat het schaatsen 

met deze kinderen nog steeds 
bestaat.”  
 
Ze vindt het  jammer dat ze zelf niet meer kan helpen, 
haar leeftijd laat dat niet meer toe. Volgend jaar, als 
het 40 jarig lustrum gevierd wordt, hoopt ze weer 
aanwezig te zijn.  

Dat hopen wij natuurlijk ook! 

 
Nieuwe vrienden 
 
De volgende bedrijven mogen we sinds kort vriend 
van de Anton Huiskes stichting noemen:  

• Prins Schoonmaakdiensten 

• Leidsche Rijn Adviesgroep 
• Pouw Vervoer 
• ADV Rolé & Van Slooten BV 
• Elektrotechniek Vianen 
• Van Grafhorst Notarissen 
• Jan van Overhagen 

• De leeskring Intiem BV 
 
Wij bedanken deze bedrijven voor hun steun! 

 
Afsluiting schaatsseizoen vrijwilligers 
 
Donderdag 5 april was het zover.  
Arina had de organisatie op zich 

genomen van een prachtig dagje uit 
voor alle vrijwilligers! 
Zij verwelkomde iedereen in haar 
nieuwe woning als start van de 
festiviteiten. 
Daar overhandigde Thea, onder het 

genot van een kopje koffie, twee 

leuke kadootjes  aan Albert en 
feliciteerde hem met de geboorte 
van zoon Boet.  
 
Hoewel het licht regende, hard waaide en de 
temperatuur aan de lage kant was, werd er vrolijk 
koers gezet naar het stoomgemaal Teijlingens in 

Kamerik. 
 

 
 
Bij dit stukje cultureel erfgoed stonden Peter en Sjaak 
klaar om een rondleiding te verzorgen. 

 

 
 
 
 
Ook Fiep en 
Barbara  knalden 

tegen wind en 
regen op met 
hun turbofiets! 
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Eerst een groepsfoto 
 
 

Vervolgens werden de omgeving en de buitenkant van 
het gebouw bekeken. 
 

 

 
Na een lesje stoomtechniek van Peter kwam de 
machine tot leven! 
 
 
 

 
 
 

Na een korte fietstocht werd de dag  afgesloten bij het 
restaurant Kort-Jak in Harmelen. 
 

 
Op deze sfeervolle locatie kregen we heerlijke 
pannenkoeken voorgeschoteld. 

 

 
 

Tot slot nam Hennie nog even het woord om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen van 
het afgelopen seizoen en Arina voor de organisatie 
van deze geslaagde, gezellige dag. 

 
 

Geniet van de zomer  

            en tot  
volgend schaatsseizoen! 

 
 
 
Nieuwe vrijwilligers 

 
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 12 72 26 48 
 of  

Hennie van ’t Klooster: 06 41 94 83 65 


