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Het afgelopen schaatsseizoen stond in het teken van 
het 40 jarig jubileum van de Stichting Anton Huiskes. 

Anton Huiskes startte in 1980 met het benaderen van 
scholen voor speciaal onderwijs. In 40 jaar is dit 
initiatief uitgegroeid tot wat het nu is: een wekelijks 
schaatsfeest voor kinderen met een beperking. 
 

Wat hadden wij dit mooie 

jubileum graag samen met Fiep 
gevierd. Zij stond samen met 
Anton aan de wieg van  onze 
schaatsactiviteiten.  
Onverwacht hebben we vorig jaar 
zomer afscheid van haar moeten 
nemen. Haar opgewekte 

karakter, toewijding en gevoel 
voor humor hebben we dit 
seizoen erg gemist. 
 

 
Sponsoring 

 
In juni vond de jaarlijkse 
Wandelvierdaagse “Het Gooi” weer 
plaats. Een deel van het 
inschrijfgeld voor deze wandeltocht 
is bestemd voor sponsoring van 

goede doelen.  
De Stichting Anton Huiskes was een van de 
uitgekozen doelen. Diverse vrijwilligers hebben als 
dank geholpen bij de organisatie van deze prachtige 
tocht.  
 

Albert mocht aan het eind 
van de week een bedrag 
van 1500 euro in ontvangst 

nemen. 
 
 
 

 
Het Gehandicapte Kind 
(voorheen de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) ondersteunde deze actie 
en verhoogde dit bedrag met 
maar liefst 750 euro! 

 
 
 
 

 

 

“Hij komt,  Hij komt….de beste goede Sint” 
 
Ook dit jaar vereerde 
Sinterklaas ons weer met een 
bezoek. 
De goedheiligman heeft er 
ondanks zijn hoge leeftijd 

geheel geen moeite mee om 
zich in het ijshockey te storten. 
 

 
 
Met een hele sliert 

kinderen over het ijs 
zwieren heeft de goede 
Sint ook geen enkel 
probleem. 
 
 
 

 
 

 

Tot volgend jaar 
 
Altijd leuk om een attentie met een tekening van 

de kinderen te krijgen! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Daaaag 

Sinterklaas! 



 

 
 
 

 
      

 

 

Van Dam - Van Os Stichting 

Elfstedentocht/jubileumviering 
 
20 februari 2020 was het zover: de viering van het 40 
jarig jubileum.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
De tot “Frieslandhal” omgetoverde binnenbaan was 
voor deze gelegenheid extra feestelijk versierd. 
Vele genodigden, waaronder  burgemeester Jan van  

Zanen, kwamen het feestje met ons vieren. 

 
Voor de start keek de burgemeester op persoonlijke 
wijze kort terug op de geschiedenis van de Stichting 
Anton Huiskes.  

 
 
 
Met een “Duimpje omhoog” voor 
iedereen en voor deze 
deelnemer in het bijzonder kon 
de Elfstedentocht beginnen. 

 

 
 
 

 
 
 

Enthousiast werd er bij 
iedere bereikte stad 
gestempeld. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Na afloop het 
Elfstedenkruisje met als 

verrassing een Anton 
Huiskes stickervel! 
           
 
 

 
Vrijwilligersuitje Thialf 

 
Op 7 maart vertrokken we met een geweldige 
chauffeur van Pouw vervoer richting Leeuwarden. 
Onderweg naar de finales van de wereldbeker 
wedstrijden werden we door Barbara getrakteerd op 
een heerlijke zelfgebakken cake. 
 

Eenmaal binnen in de 
compleet uitverkochte en 
sfeervolle hal konden 
Thea en Ali zich niet 
bedwingen en waagden 
een dansje op de muziek 

van de Hoempapaband. 

 
Iedereen genoot van de 
entourage en de snelheid van de 
voorbij flitsende schaatsers.  

Je zag ze en je zag ze niet zo hard ging het. 
Op de terugweg bedankte Thea namens alle 
vrijwilligers het bestuur voor deze onvergetelijke dag. 

 

Coronaperikelen 
 
Tijdens het gedwongen thuis zitten kijkt 
Christel met heel veel plezier de 
filmpjes die haar moeder het afgelopen 
seizoen opgenomen heeft. Zo krijgt 

genieten van het schaatsen weer een 
hele nieuwe betekenis. 
 
 
Probeer te genieten van de vakantie en iedereen 
gezond weer terug in het nieuwe seizoen. 

 


