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Schaatsen met een rollator
Wie hoe dan ook schaatsen wil in een winter als deze zal de kunstijsbaan op moet zoeken. Erg
moeilijk is dat niet, want hiervoor hoeft men geen onmogelijke afstanden af te leggen, maar het wordt
minder eenvoudig als zo'n schaatsbaan tegelijk bezocht gaat worden door ruim 150 kinderen! Want
dan is het toch maar fijn dat je kunt rekenen op de medewerking van een groot aantal vrijwilligers om
dit in goede (ijs)banen te leiden. Zo gebeurde dat afgelopen maandagmiddag op de openbare school 't
Hout, waar de leerkrachten een studiedag hadden en het zgn. KNAP programma (Kort Naschools
Activiteiten Programma) ten uitvoering kon worden gebracht dankzij de organisatie van een aantal
zeer enthousiaste ouders. De OBS stimuleert sport zowel onder, als na schooltijd en zo vertokken er
rond 12.00 uur die middag maar liefst 2 bussen en 18 auto's volgepakt met kinderen, ouders en
schaatsen naar de kunstijsbaan in Eindhoven. De ouders organiseerden op de ijsbaan tevens een echte
11 stedentocht. I.p.v. Leeuwarden, Hindeloopen, Dokkum, Stavoren etc. Schaatsten zij van Helmond
naar Bakel, Boekel, Gemert, Eindhoven en weer terug naar Mierlo-Hout. Het slagen van deze
jeugdactiviteit is er volgens de vrijwilligers zeker eentje om te onthouden voor een herhaling in de
toekomst. En hoewel het enthousiasme na afloop van deze ijspret stond af te lezen op de gezichten van
de kinderen, namen enkele leerlingen ook nog eens de pen ter hand, om dit voor onze redactie op
papier te zetten. Sommigen vonden het jammer dat de juffen en de meesters niet aanwezig konden zijn
tijdens deze middag, maar hadden toch genoten. Een leuke reactie kwam ook van Dick Verhoeven,
deze leerling uit groep 5a heeft waarschijnlijk door de zachte winters van de laatste jaren nooit een
kans gehad om te leren schaatsen op natuurijs. Deze middag wist hij echter vol trots te melden dat hij
de Elfstedentocht had uitgereden achter een rollater…

