Start van het seizoen

Nieuwsbrief, januari 2019

Wat was het leuk om bij de start van het seizoen veel
bekende kindergezichten terug te zien. De kinderen
stonden te trappelen om het ijs op te gaan. Het was
even wennen aan het gladde ijs, maar met wat hulp
van de begeleiders, een rekje, pinguïn of zeehond
waren ze al weer snel vertrouwd op de smalle ijzers.
Maximale bezetting
Alle groepen komen dit jaar minimaal 3 keer
waardoor we een maximale bezetting op de
donderdagen hebben. De absolute topper is de
Elfstedentocht waar zich 240 deelnemers voor
aangemeld hebben!

Het
Seyster
College,
een
school
voor
praktijkonderwijs, mogen we dit jaar als nieuwe
deelnemer verwelkomen.
Vanaf 31 januari tot en met de Elfstedentocht komen
de
leerlingen
van
deze
school
hun
schaatsvaardigheden bij ons ontwikkelen.

aandacht.” Roel brengt dit elke donderdag met veel
bezieling in praktijk.
“Het is niet zozeer
het helpen bij het
schaatsen,
maar
vooral het plezier dat
de kinderen beleven
aan het zich op het
ijs
bewegen.
Alhoewel ik het wel
leuk vind als ik
opeens kinderen zie
die na verloop van
tijd toch kunnen schaatsen! Een aantal kinderen lukt
dat en aantal zal dat niveau nooit bereiken, maar zij
hebben evenveel plezier.”
Naast het schaatsen is Roel ook actief als vrijwilliger
bij de Stichting Abrona en zingt hij ook nog in een
koor waar ook mensen
met
een
beperking
meezingen. “Mijn weken
zijn goed gevuld. Maar
in de zomermaanden
ben ik er niet. Die hou ik
vrij. Dan trek ik samen
met mijn vrouw door
Frankrijk
met
de
caravan.”

Sponsoren
Sinterklaasviering
Fairplay heeft besloten de activiteiten van de Anton
Huiskes stichting als sponsor te ondersteunen. Ook
op de steun van de van Dam van Os stichting mogen
we al jarenlang rekenen. Dankzij onze sponsoren is
het mogelijk om de ijspret voor elke school betaalbaar
te houden.

Niet met stoomboot maar op
schaatsen
kwam
de
Goedheiligman aan op 29
november.

Even kennis maken:
Roel van der Veen is inmiddels een
vertrouwd
gezicht
in
de
vrijwilligersgroep. De hoogste tijd om
wat nader met hem kennis te maken.
Hij stond op een dondermorgen bij de
binnenbaan te kijken toen hij
aangesproken werd door Hennie.
Na 30 jaar op verschillende scholen
voor speciaal onderwijs gewerkt te hebben, zag Roel
het schaatsen met deze kinderen helemaal zitten.
“Kinderen met een beperking staan al op achterstand
in de maatschappij en verdienen wat extra steun en

Iedereen wilde schaatsen

Van Dam - Van Os Stichting

ijshockeyen

de staf vasthouden

ik het ijs op ga, geef ik hem een hand en zeg ik: “Hallo
Albert, wat leuk dat je er bent”. Waarop hij standaard
antwoordt: “Hallo Sinterklaas, wat leuk dat u er ook
weer bent.”
Tegen alle bestaande regels in ga ik dan met een paar
oude noren het ijs op. De kinderen vinden het
prachtig! Ze willen maar één ding: Sinterklaas de
hand schudden, het boek of de staf beethouden of een
stukje schaatsen. Als ik vervolgens ook nog met mijn
staf meedoe op het ijshockeygedeelte maakt dat hun
pret helemaal compleet!”
Hij neemt zijn rol serieus: “Ter voorbereiding volg ik
altijd het Sinterklaasjournaal. Je moet in kunnen
spelen op de actualiteit als kinderen je daarover iets
vragen.”
Het ijsbaan optreden mag hij altijd even snel tussen
zijn brandweerwerk door plannen. Dan is hij een paar
uur niet inzetbaar.
“Ik hoop nog jaren deze erebaan in te mogen vullen
met mijn paar oude Noren en een paar zwarte Pieten,
want zonder Piet kan de Sint niet!”
Nieuwjaarswens van de voorzitter

of
gewoon
een
praatje maken met
Sinterklaas en de
Pieten.

Namens de Stichting Anton
Huiskes wens ik iedereen het
beste voor 2019!

Samen met zijn 2 Pieten bezorgde de Sint de kinderen
een onvergetelijke dag.
De enige echte Anton Huiskes Sint
Al 18 jaar is Evert de Graaf de enige echte Anton
Huiskes Sinterklaas. Met grote toewijding en liefde
voor het Sinterklaas vak is hij de Sint.
Bij de intocht in Houten, bedrijven, scholen en veel
gezinnen is hij een graag geziene gast, maar het
jaarlijkse
verzoek
van
de
Anton
Huiskes
stichting
ervaart hij als een
erebaan.
“Je doet het voor al
die lieve kinderen
die je knuffelen, je
een tekening geven
met heel verhaal
erbij of die soms
bang
zijn
maar
uiteindelijk je een
hand geven en vragen: “Krijg ik nog een cadeautje?”
Of voor Albert. Hij wacht mij al 18 jaar steevast op bij
de scharnierende toegangswand. Elk jaar opnieuw, als

Het gaat goed met onze
stichting. We hebben de
afgelopen jaren een aantal
veranderingen moeten
doorvoeren en daar plukken we nu de vruchten van.
De groep vrijwilligers groeit gestaag en zij staan
garant voor veel plezier op de ijsbaan. Daarnaast
merken wij ook dat de betrokken scholen blij zijn met
de organisatie zoals deze nu gaat.
We zijn nog wel op zoek naar een nieuwe
bestuursgenoot. Het doel voor dit jaar is om een
voltallig bestuur van 5 personen te hebben.
Op donderdag 21 februari 2019 zal opnieuw de
traditionele afsluiting van het seizoen plaats vinden.
Ca. 240 kinderen komen dan de Elfstedentocht rijden.
Mocht u interesse hebben om te komen kijken dan
bent u van harte welkom.
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
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