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Er is een streng beleid ten aanzien 
van woonboten en arken in de 
gemeente De Ronde Venen. Je mag 
niet overal zomaar een ark neer-
leggen. Voor arken heb je een 
ligplaats nodig en die zijn er maar in 
beperkte mate. Die ligplaatsen zijn 
ingetekend in het bestemmingsplan 
en er mogen niet meer arken komen 
dan er ingetekend zijn. Dat geldt 
natuurlijk ook voor overheden. Die 
mogen niet meer dan ondernemers 
en inwoners. Meer arken dan er 
ligplaatsen zijn mogen er 
gewoonweg niet komen. Ook niet bij 
zandeiland 3. Er worden dus twee 
regels overtreden. Allereerst is er 
geen ligplaats ingetekend in het 
bestemmingsplan bij zandeiland 3 
en ten tweede is het aantal gelimi-
teerde ligplaatsen uitgegeven. Er kan 
er helemaal geen ark meer bij. Daar 
komt nog bij dat je met een vaartuig 
maximaal drie dagen mag liggen. En 
laat dit nu de regelgeving van het 
recreatieschap zelf zijn! Onbegrijpe-
lijk daarom dat het recreatieschap, 
gesteund door wethouder Schuurs 
van de VVD, nu weer met dit voorstel 
komt. 

Verschil
Je moet allereerst verschil maken 
tussen recreatiearken en arken met 
een woonbestemming. Arken met 
een woonbestemming liggen 

bijvoorbeeld in arkenparken, zoals bij 
de Plashoeve en Arkenpark Mur. Ook 
zijn er op andere plaatsen woonbe-
stemmingen voor arken afgegeven. 
Recreatiearken zijn ook apart ingete-
kend en liggen veelal geconcen-
treerd bij recreatiebedrijven. Er 
gelden bovendien verschillende 
maximale afmetingen voor arken. 
Een aantal jaren geleden is de hele 
administratie van ligplaatsen overge-
gaan naar de gemeente. Voordien lag 
dat bij de het recreatieschap. Toen 
werd bij de sluizen bijgehouden of er 
arken het gebied binnenkwamen. Als 
ondernemers of de inwoners een ark 
willen vervangen moet dat via een 
vergunning en moet je aangeven 
wat je met de oude ark ging doen. 
Geldt deze regelgeving niet voor de 
gemeente? 

Bestemmingsplan?
Al enige jaren wordt er gewerkt aan 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
de Vinkeveense Plassen. Het is dus 
nog totaal niet duidelijk wat er 
uiteindelijk wel of niet mag op en 
rond de zandeilanden. Daarom doet 
Ronde Venen Belang een oproep aan 
de wethouder om de plannen in te 
trekken en af te wachten welke 
ruimte het nieuwe bestemmingsplan 
biedt. Vraag het aan ondernemers 
die wat willen op of rond de Vinke-
veense Plassen, dus in het gebied 

waar het nieuwe bestemmingsplan 
moet gaan gelden. Hoe vaak hebben 
ondernemers en particulieren niet 
gehoord: “Zolang het bestemmings-
plan er nog niet is nemen we geen 
aanvraag in behandeling”. Dat is ook 
gecommuniceerd door de gemeente. 
En dan gaat het recreatieschap, met 
wethouder Schuurs voorop, nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk maken. 
Ontwikkelingen die totaal in strijd 
zijn met de huidige regelgeving. Dat 
kun je toch niet maken als overheid. 
Dat komt toch uiterst onbetrouwbaar 
over? Een extra reden dus het nieuwe 
bestemmingsplan snel te 
presenteren.

Domme actie 
Ronde Venen Belang vindt het een 
heel domme actie. Het recreatie-
schap, maar ook wethouder Schuurs 
(VVD) is toch wel op de hoogte van 
de geldende regelgeving? Zij zijn er 
toch wel van op de hoogte dat het 
afmeren van een ark vergunning 
plichtig is? Dat het beschouwd wordt 
als een bouwwerk en dat daar 
normale procedures voor zijn. Dat je, 
zeker als overheid, ook op dat punt 
de wet moet houden? Dat je als over-
heid je jezelf niet boven de wet kan 
plaatsen? Wat Ronde Venen Belang 
betreft wordt het voorstel direct 
ingetrokken en gaat de gemeente 
aan de slag om het nieuwe bestem-
mingsplan voor de Vinkeveense 
Plassen rond te krijgen. Dan wordt 
ook bekend wat er op en rond de 
zandeilanden mag. Dat is dan het 
moment om te kijken wat de zandei-
landen kunnen betekenen, wat een 
eventueel verdienmodel kan zijn. 
Maar wat er nu gebeurt is de 
discussie over het bestemmingsplan 
opnieuw op amateuristische wijze 
verstoren.

De Ronde Venen - Er is, net als 2019, weer veel commotie ontstaan over 
de plannen van wethouder Alberta Schuurs (VVD) om vergaderboten 
neer te leggen bij eiland 3. In 2019 is het plan van tafel geveegd, omdat 
de regelgeving het niet toeliet. Aan die regelgeving is niets veranderd. 
Daarom vraagt raadslid Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang zich af 
waarom wethouder Schuurs opnieuw een poging waagt die boten toe te 
laten en dan nu niet bij eiland 2, maar eiland 3. Motivering van de 
wethouder is dat er geld moet binnen komen via huur van de ligplaatsen. 
Ronde Venen Belang vraagt zich af of geld voor de wethouder een motief 
is om over regelgeving heen te stappen?

Toch ‘Ouwehoerenboten’ op de 
Vinkeveense Plassen?

De Ronde Venen - Vorige week 
vierde mevrouw Klopper - De Vries 
uit Vinkeveen haar 100e verjaardag. 
Burgemeester Maarten Divendal 
ging bij haar op bezoek om mevrouw 
Klopper – De Vries van harte te felici-
teren met het bereiken van deze 
mooie leeftijd. Mevrouw Klopper 
komt oorspronkelijk uit Amsterdam, 
ze groeide op in de Transvaalbuurt. 
Via Duivendrecht kwam ze in de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw met 
haar man en kinderen terecht in 
Vinkeveen. Woonachtig op de Groen-
landsekade, volop genietend van het 
uitzicht op het plassen-gebied en de 

verdere omgeving. Het soms grappig 
bedoelde beeld waarbij schoonzoon 
en schoonmoeder niet door één deur 
kunnen, is hier totaal niet van toepas-
sing: gezamenlijk met dochter én 
schoonzoon woont mevrouw 
Klopper al jarenlang onder één dak. 
Liefdevol en zorgzaam voor elkaar is 
het een gezellig en vrolijk huis-
houden. De verjaardag zelf werd in 
kleine kring gevierd, met de twee 
kleinkinderen, die inmiddels natuur-
lijk hele grote jongens zijn! De burge-
meester en de redactie wensen 
mevrouw Klopper nog vele goede 
jaren!

Mevrouw Klopper 100 jaar en 
nog volop genieten!

Wilnis - Wilnis DOET wil via deze weg 
haar donateurs en niet in de laatste 
plaats gemeente De Ronde Venen 
bedanken voor de financiële 
bijdrage, die het ook dit jaar weer 
mogelijk hebben gemaakt om het 
dorp er extra fleurig uit te laten zien, 
middels de mooie bloembakken. Het 
is nog steeds wachten op de eerste 
bijeenkomst van de in 2019 opge-

richte stichting om haar donateurs te 
bedanken en met hen van gedachten 
te wisselen hoe ze de uitstraling van 
Wilnis kunnen verbeteren. Zodra 
bijeenkomsten weer mogelijk zijn 
gaat dit zeker gebeuren. 

Nieuwe donateurs zijn altijd welkom 
en kunnen zich aanmelden via het 
contactveld van wilnisdoet.nl 

Wilnis DOET bedankt donateurs

Foutje bedankt
De Ronde Venen - In de hele regio 
Utrecht is maandagmorgen 
omstreeks 11.00 uur het luchtalarm 
afgegaan. Volgens de Veiligheids-
regio Utrecht ging het om een foutje 
en was er niets aan de hand. Het 
alarm klonk in de hele provincie. Veel 
mensen vroegen zich af wat is aan 
de hand is. “Het eerste wat we 

dachten, is het nu al twaalf uur? Even 
kijken op de klok nee 4 minuten over 
11. En het was ook niet de eerste 
maandag van de maand”, aldus de 
reacties van diverse bewoners. Een 
woordvoerder van de Veiligheids-
regio laat weten dat het onduidelijk 
is waarom het luchtalarm is afge-
gaan. Een foutje.
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Open Dag bij Stichting Paraplu
Wilnis - Stichting Paraplu is weer 
geopend en ze starten vanaf 
september met een nieuw cursussei-
zoen voor 2021/2022. Om jullie te 
helpen met het kiezen van de leukste 
cursus organiseren zij een open dag 
op zaterdag 28 augustus van 10.00 
tot 12.00 uur. Iedereen kan op deze 
laatste zaterdag in augustus de 
Paraplu bezoeken en zich inschrijven 
voor één of meerdere activiteiten. 
Ook laten de docenten en spelleiders 
je precies zien wat de diverse activi-
teiten en cursussen inhouden aan de 
hand van werkstukken en/of lesmate-
riaal. Denk bijvoorbeeld aan het leren 
van een nieuwe taal, zoals Spaans, 
Duits, Frans of Engels. Of wil je graag 
creatief bezig zijn? Dan is één van de 
schildercursussen misschien wel iets 
voor jou. Ook kun je dit seizoen 

komen breien en haken en zijn er 
diverse ontspanningsactiviteiten. 
Leer nieuwe mensen kennen en kom 
biljarten, bridgen, klaverjassen of 
stijldansen. Toch iets meer van de 
spiritualiteit? Schrijf je dan in voor 
onze yogalessen. Er is voor ieder wat 
wils, dus kom gezellig langs op 28 
augustus of neem alvast een kijkje op 
onze website: www.stichtingparaplu.
nl. Direct op de hoogte blijven van de 
laatste updates? Schrijf je dan ook 
even in voor de nieuwsbrief. In het 
gebouw gelden de volgende corona-
regels. Deze zijn de laatste tijd welis-
waar afgezwakt, maar de basisregels 
blijven van toepassing. Houd 1,5 
meter afstand van anderen en blijf 
thuis bij gezondheidsklachten. Je 
vindt de aan de Pieter Joostenlaan 28, 
in WilnisDe Ronde Venen - Na een lange stop 

vanwege de Corona maatregelen kan 
er weer worden getekend en geschil-
derd door jong en oud bij Atelier de 
Kromme Mijdrecht. Per seizoen 
worden 3 blokken van 10 lessen 
aangeboden met per blok verschil-
lende onderwerpen en docenten. 
Een gratis proefles om te zien of het 
bevalt kun je sowieso altijd doen. Er 
zijn nog enkele dagdelen beschik-
baar, schrijf je in via onze website of 
vraag een proefles aan! Ervaring is 
niet nodig.

Voor de jeugd: 
Ben je gek op tekenen en/of schil-
deren dan kun je bij AKM terecht 
voor les op woensdagmiddag (basis-
school jeugd v.a. 8 jaar) of vrijdag-
middag (v.a. 12 jaar)

Voor volwassenen: 
Tijdens de lesblokken word je gesti-
muleerd om nieuwe schilder- en 
tekenvaardigheden te leren en je 
bekwaamheid verder te ontwikkelen. 
We streven ernaar dat er in het 
programma van elke groep een 
afwisseling is tussen combinaties van 
techniek/materiaal/onderwerp aan 
de ene kant en het bedenken/
uitvoeren van eigen projecten aan de 
andere kant. De docent zorgt er met 
stimulerende opdrachten voor dat je 
je vaardigheden blijft ontwikkelen. 
Bij meer ervaren leden heeft de 
docent daarbij een meer coachende 
rol en geeft individuele begeleiding. 
Bent u benieuwd naar het werk van 
enkele leden en/of wilt u kennis-
maken met AKM? Namens AKM doen 
Ria Blommaert, Ira Rost, Greet Burg-
graaff, Maarten van Rossum en Hetty 
Vermeulen mee aan de atelierroute 
op 28 en 29 augustus van 11.00-
17.00 uur en dan staat het atelier in 
de Trekvogel voor u open. Ook is het 
dan voor de jeugd mogelijk hun 

kunsten te laten zien. Er ligt dan 
materiaal voor hen klaar in het 
atelier.

Workshops
Naast de reguliere cursussen organi-
seert het Atelier de Kromme Mijd-
recht binnenkort ook weer enkele 
workshops: Dierendag! Boetseren 
met Powertex: Ijsvogel. Maandag 4 
oktober 2021 - Tijd: 9:15-12:15. 
Docent: Angelique Streefkerk. Het 
figuur staat op een natuurstenen 
sokkel. Laag voor laag bouw je je 
creatie, na afloop neem je een mooi 
eigen gemaakt kunstwerk mee naar 
huis! Voor alle materialen wordt 
gezorgd, ervaring is niet nodig: De 
workshop is geschikt voor beginners 
en gevorderden.

Ouder & kind workshop - thema 
3D Recycling 
Zaterdag 2 oktober en Zaterdag 9 
oktober 2021 - Tijd: 9:30-11:45. 
Docent: Ellen Stapper Müller. Dage-
lijks wordt er ongelofelijk veel 
weggegooid. Bij deze workshop 
maken we van afgedankte materi-
alen iets leuks! Samen ben je creatief 
bezig. De ouder kan uiteraard ook 
een verzorger of grootouder zijn. 
Voor ouders met 1 of 2 kinderen 
(vanaf 8 jaar).

Acryl Pouring workshop
Zaterdag 23 oktober en Zaterdag 30 
oktober 2021 - Tijd: 9:30-11:45. 
Docent: Ellen Stapper Müller. De 
eerste dag leer je (en experimenteer 
je) een aantal pouring technieken, de 
tweede dag gaan we met de kennis 
en vaardigheid een mooi werkstuk 
maken. Locatie: Atelier de Kromme 
Mijdrecht - Gebouw Trekvogel - Kare-
kiet 49 - Mijdrecht Inschrijven en 
informatie: www.atelierdekromm-
emijdrecht.nl, email: leden@atelier-
dekrommemijdrecht.nl

Atelier de Kromme Mijdrecht 
start met het nieuwe seizoen 

De Ronde Venen - De VVD De Ronde 
Venen heeft niet alleen zelf geconsta-
teerd dat de kwaliteit van onkruidbe-
strijding onder de maat is, maar krijgt 
hier ook veel vragen over van inwo-
ners. In meerdere plaatsen in de 
gemeente zijn trottoirs deels over-
woekerd door onkruid, evenals 
verkeersdrempels en parkeerplaatsen. 
Dit is niet alleen geen gezicht, maar 
beperkt inwoners ook in het gebruik. 
Ed Dohle Raadslid VVD: ‘Je zal er maar 

met je rolstoel doorheen moeten”. 
Ook voor de leefbaarheid en het 
veiligheidsgevoel is dit niet gewenst. 
De VVD vraagt zich dan ook af of het 
college van mening is dat het huidige 
onderhoudsniveau wel voldoet en 
heeft hier vragen over gesteld. Hierbij 
hebben wij ook de vraag gesteld of 
de aangenomen motie van PVDA/GL, 
om geen onkruid meer te bestrijden 
met gif, hierop van invloed is. 
Wordt vervolgd.

VVD maakt zich zorgen om 
kwaliteit van onkruidbestrijding

Vinkeveen - Bridgeclub Doublet is 
een gezellige club die op donderdag-
middag in De Boei in Vinkeveen 
speelt van 13:30 tot 16:30 uur. Het 
seizoen begint donderdagmiddag 16 
september 2021 en eindigt in de 
tweede week van april. Er wordt in 
twee lijnen gespeeld. Naast bridgen 
staat gezelligheid voorop. U hoeft 
geen sterspeler te zijn. Ook zijn 
beginnende bridgers zijn van harte 
welkom. Voorts kunt u ook gewoon 
een keer komen meedoen en daarna 
beslissen of u lid wilt worden.
Voor meer informatie: Ans de Ruiter 
0297 285050 mail: ansderuiter@live.
nl of Nel Leeuwerik 0297 281787 of 
mail naar nelleeuwerik@live.nl.

Bridgeclub Doublet

Regio - Verhuisbedrijf Topmovers PA 
van Rooyen heeft een accu-ketting-
zaag gesponsord aan Stichting De 
Bovenlanden te Wilnis. 
Stichting De Bovenlanden te Wilnis 
staat voor landschapsbehoud en 
natuurbeheer binnen de gemeente. 
De Bovenlanden beheert 10 bijzon-
dere gebieden, zoals rietlandjes, 
schraallanden, bosjes, poelen en 
legakkers. Afgelopen week heeft 
Patrick van Rooyen, directeur bij het 
gelijknamige bedrijf, de accu-ketting-
zaag aan Jan van der Meij, gebieds-
manager van De Bovenlanden over-

handigd. Met de kettingzaag wordt 
het snoeien aankomende winter 
eenvoudiger. Uiteraard wordt met 
deze accu uitvoering het milieu 
gespaard, maar doordat de zaag veel 
minder lawaai maakt kan het werk 
ook veiliger en met meerdere 
mensen worden uitgevoerd. Wilt u 
ook komende winter de handen uit 
de mouwen steken in de lokale 
natuur? De Bovenlanden is altijd op 
zoek naar vrijwilligers die ons bij onze 
knot-, maai- en hooiactiviteiten willen 
helpen. Zie: www.debovenlanden.nl/
steun-ons/mee-helpen/

Van Rooyen sponsort  
De Bovenlanden
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ACHTER DE SCHERMEN

Door Roos Uithol

Uithoorn - Aan het Amstelplein in Uithoorn, tegenover 
het gemeentehuis en het Zijdelmeer is lunchroom en 
tevens brasserie PLEIN57 te vinden. Dé ideale plek waar 
gasten samenkomen om te genieten van de warme 
sfeer, de lekkerste drankjes en de heerlijke keuken.

Het voormalige theehuis is in oktober 2018 overge-
nomen door Mickel Spieringhs. Vanuit een droom en 
idee dat hij al een lange tijd had is PLEIN57 ontstaan. 
Een plek, die meer is dan een lunchroom. De hele dag 
door kan worden genoten van een voortreffelijk gevari-
eerde menukaart en servicegerichte klantvriendelijk-
heid. Mickel: “Sinds de horeca opleiding heb ik altijd 
gezegd dat ik iets voor mijzelf wilde beginnen. Eerst 
was de wens om een dagzaak te beginnen, zodat ik ‘s 
avonds tijd zou hebben voor mijn gezin. Intussen is het 
gezin er en ben ik getrouwd. Maar op een gegeven 
moment denk je, we hebben nu een mooie lunchroom 
en dan wil je toch nog meer. Een totaalconcept 
aanbieden. Dus koffie met wat lekkers erbij, lunch, High 
Tea en daarbij nog de mogelijkheid om ‘s avonds te 
blijven hangen om te dineren. Tevens organiseren we 
ook borrel events! PLEIN 57 verzorgt events voor zaken-
lunches, recepties, kinderfeestjes en jubilea, maar ook 
privé diners om samen van te genieten met naasten.”

Niets is onmogelijk
PLEIN57 zorgt hierbij voor een beleving op maat. Alle 
events worden in goed overleg met de opdrachtgever 
doorgenomen. Volgens Spieringhs is niets onbespreek-
baar of onmogelijk. Daarbij geeft hij aan dat zelfs 
buiten de openingstijden mogelijkheden zijn voor elk 
soort feestje. “We hebben de komende maanden weer 
een paar leuke partijtjes gepland staan. Bij de één is dat 
een diner en bij de ander een compleet verzorgd feest 
op zondag. Het kan alle kanten op, want we hebben 
geen standaard brochure met een specifiek buffet.” 
Gasten kunnen bij PLEIN57 onbeperkt genieten van de 
gerechten op de menukaarten in een leuke restaurant 
setting. Op de dinerkaart is een zevental verschillende 
gerechten te vinden. Dat is carpaccio, gamba, kipsaté, 
biefstuk, tomatensoep, gehaktballetjes en een wisse-
lend maandgerecht. Op de vraag welke gerechten en 
dranken het vaakst besteld worden, antwoordt Mickel 
dat alles van de kaart goed besteld wordt. 

Voorkeuren
Toch maakt hij er geen geheim van dat zijn gasten wel 
voorkeuren hebben. “Met de lunch zijn de verschillende 
soorten uitsmijters geliefd. Net als de club sandwiches, 
tosti’s and Italian flatbreads. Koffieliefhebbers komen 
hier ook graag. Van een heerlijk stuk appeltaart of vers 
saucijzenbroodje in de ochtend, een uitgebreide lunch 
of een met kaas gevuld stuk grillworst tot Nacho’s in 
het avondzonnetje op het terras. De menukaart biedt 
genoeg keuze om de hele dag te kunnen genieten van 
de lekkerste bites. Het is ook goed uitgebalanceerd, 
voor elke smaak tegen aantrekkelijke prijzen. Mensen 

gaan hier zeker met een volle buik de deur uit!” vertelt 
de eigenaar van het restaurant trots.

Veel dicht
Van de ruim tweeëneenhalf jaar dat PLEIN57 bestaat is 
het grotendeels dicht geweest door corona. Een derge-
lijke crisis overleven is voor een beginnend bedrijf een 
flinke uitdaging. Er is geen buffer en de vaste lasten 
lopen door. Spieringhs geeft aan dat daarbij ook het 
slechte imago van het voormalige theehuis moest 
worden omgezet naar iets positiefs, waardoor de 
onderneming weer rendabel wordt. 
Mickel: “Eerst leek het alsof we een paar weken dicht 
moesten. Dat leek toen al op een grote ramp. De eerste 
drie weken werden vier maanden. In de zomer 
mochten we natuurlijk weer even open, maar vervol-
gens kwam een nieuwe klap. Bijna 8 maanden dicht. 
Daar hebben we ons wel doorheen weten te slaan door 
het afhalen en thuisbezorgen van onze gerechten. Het 
bezorgmenu moest wel wat worden aangepast. Het 
onbeperkte menu zoals wij dat hier in de zaak nu 
serveren hebben we op een handige manier samenge-
bracht, zodat het ook thuis op goede kwaliteit kan 
worden geserveerd. Dat bleek een hit te zijn. Zelfs nu 
intussen de deuren hier weer geopend zijn gaat het 
bezorgen nog altijd goed. We bezorgen van woensdag 
tot en met zaterdag. Zondag zijn we tegenwoordig ook 
open in het restaurant zelf. Maar bezorgen doen we 
alleen als we genoeg personeel hebben. Soms kom je 
gewoon personeel technisch niet uit en dan kunnen we 
die bezorgservice tijdelijk uitzetten. Het belangrijkste is 
dat we eindelijk weer volledig open zijn. We merken 
dat er een stijgende lijn in het verhaal van PLEIN57 is en 
daar mogen we gewoon blij en trots op zijn!” 

Zithoekjes
Met die stijgende lijn wil Mickel Spieringhs gelijk door-
pakken, zodat er kan worden doorgegroeid. Tijdens de 
lockdowns zijn de terrassen al aangepakt. Zo zijn onder 
andere nieuw terrasmeubilair en heaters aangeschaft. 
Dat laatste blijkt tijdens dit wat frisse en regenachtige 
jaar extra welkom te zijn. Ook voor de inrichting 
worden plannen gesmeed. Mickel vertelt dat hij graag 
een meer knusse uitstraling wil creëren. Dat wil hij 
bereiken door zithoekjes te maken, waar gasten samen 
gezellig kunnen zitten. Daarnaast moet er meer kleur 
komen. Hoe dat eruit gaat zien wordt nog over 
gebrainstormd. “Ik heb een hele hoop ideeën, maar dat 
is wel afhankelijk van de inkomsten. We hebben nog 
wel wat in te lopen. Op dit moment willen we vooral 
eerst focussen op het gewoon weer draaien van de 
zaak. We zoeken nog naar personeel, bij veel horecaon-
dernemingen is door corona een tekort gekomen aan 
voldoende bezetting. Ook bij ons, dat maakt het soms 
lastig. Onlangs zijn we op zondagavond open gegaan, 
dus daar moet je ook genoeg personeel voor hebben.”
U vindt PLEIN57 aan Amstelplein 57 in Uithoorn. 
Openingstijden: 
ma. en di. 11.00-17.00 uur; wo, vr. en za. 10:00-21:00 uur; 
do. 11.00-21.00 uur; zo. 17.00-21.00 uur.

Lunchroom-Brasserie PLEIN57

Uithoorn - Bewoners van de 
gemeente Uithoorn met lichte 
klachten kunnen zich van 16 augustus 
tot en met 5 september zonder 
afspraak, gratis en dichtbij huis laten 
testen op corona. De GGD-testbus 
staat in deze periode op het Amstel-
plein. De mobiele en kleinschalige 
testlocatie bestaat uit een hiervoor 
omgebouwde touringcar. De bus 
wordt door één bezoeker tegelijk 
betreden, waarna de test wordt uitge-
voerd. Andere bezoekers wachten 
buiten de bus totdat zij aan de beurt 
zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers 
met mondkapje op, op voldoende 
afstand wachten. Wethouder Zorg 
José de Robles: “Testen is nog steeds 

belangrijk. We zijn nog niet allemaal 
gevaccineerd. En ook inwoners die al 
wel volledig gevaccineerd zijn 
worden aangeraden zich te laten 
testen als zij klachten hebben.”

Praktische informatie
De testbus op het Amstelplein is van 
16 augustus tot en met 5 september 
met uitzondering van woensdag, 
dagelijks geopend van 8.30 tot 12 en 
van 12.45 tot 16 uur. Op woensdag 
staat de bus er niet in verband met de 
weekmarkt. Een afspraak maken is 
niet nodig. De test is gratis. Neem een 
geldig legitimatiebewijs mee als u 
deze heeft. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

GGD testbus drie weken op  
het Amstelplein

Aalsmeer - Een jaar geleden alweer 
heeft Inge Saraswati een nieuw huis 
en pand gekocht op de Hornweg 177 
in Aalsmeer. Het is, na een druk jaar 
van hard werken, een prachtig 
centrum geworden en helemaal klaar 
om gezien te worden. Het centrum 
heeft een nieuwe naam gekregen: 
Inge Saraswati, centrum voor univer-
sele wijsheid en levensgeluk. “De 
verbouwing was afzien, want natuur-
lijk ging mijn werk ook gewoon door, 
maar het proces was zo prachtig en 
dan kan je alles”, begint Inge haar 
verhaal. “Groeien en bloeien dat was 
wat er uit onze handen kwam, het 
werd steeds mooier.” Het centrum 
bestaat uit maar liefst 500 vierkante 
meter en is gesitueerd op eigen 
terrein. De sessiezaal, wachtkamer en 
kleedruimtes zijn beneden. 

Healing sessies
Wanneer je de trap opgaat word je 
verrast met mooie quotes op de 
muur en wacht daar een speciale 
kamer met het schilderij van de 
Godin en de drie meesters. Inge: “Ik 
geef met dit schilderij healing sessies, 
dat is uniek in Nederland. Ik maak van 
jongs af aan olieverfschilderijen en 
exposeerde al op jonge leeftijd. Maar 
toen mijn missie bekend werd 
gemaakt aan mij door een groot 
helderziende, werd het heel druk met 
mijn werk als spiritueel leraar in yoga, 
meditatie avonden en healings en 
had ik veel minder tijd om te schil-
deren. Dit schilderij werd mij doorge-
geven, omdat het een samenwerking 
is tussen mij en de meesters. Voor het 
werken aan het schilderij heb ik ieder 
vrij uur voor gebruikt wat ik had. Ik 
heb de eer gegeven aan mijn leer-
lingen om de eerste inwijding sessie 
te ontvangen met het schilderij van 
de Godin en de drie meesters en deze 
was indrukwekkend mooi. Zowel 

mannen als vrouwen werden erdoor 
geraakt. Ik geef deze sessies in klein 
groepsverband en een op een 
sessies.” Verder in de gang wacht de 
stilte tempel met een prachtige 
wandschildering van 12,5 meter 
breed van een modern godenpaar 
die de innerlijke wijsheden van yoga 
voorstellen met alle prachtige Indiase 
symbolen erbij en toch van deze tijd. 
De wandschildering is gemaakt door 
illustrator Gerda Kunkel-Bakker, die 
geniale illustraties maakt en de 
uitvoering is gedaan door de 
bekende wandschilderes Susan 
Mertens. 

Verhuur ruimtes
Het nieuwe centrum biedt ook moge-
lijkheden om ruimtes te verhuren. 
Kijk voor meer informatie op www.
ingesaraswati.com of schrijf een mail 
naar info@ingesaraswati.com.

Open dagen 
De grote opening is voor een select 
gezelschap in verband met corona. 
“Tijdens deze zakelijke opening zal de 
bekende schrijver Geert Kimpen de 
herziene uitgave met hardcover van 
mijn boek De Onthulling, het mysterie 
dat leven heet presenteren”, vervolgt 
Inge. “Maar natuurlijk willen wij ook 
andere belangstellenden de mogelijk-
heid geven om ons nieuwe centrum 
te komen bewonderen. 
Op donderdag 9 en zondag 12 
september houden wij open dagen 
van 10.00 tot 17.00 uur. Wij heten 
belangstellenden van harte welkom 
met een drankje en een hapje”, besluit 
Inge uitnodigend. Bezoekers kunnen 
parkeren bij De Bloemhof. Opgave 
voor de open dagen is niet noodzake-
lijk, maar wordt wel op prijs gesteld. 
Mail dan naar info@ingesaraswati.
com, of kijk op de vernieuwde 
website: www.ingesaraswati.com.

Opening nieuwe centrum Inge 
Saraswati op de Hornweg
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De Ronde Venen - Rijd veiliger en 
schoner met goede bandenspanning

Automobilisten kunnen donderdag 9 
en vrijdag 10 september gratis de 

spanning van hun autobanden laten 
controleren door medewerkers van 

Gemeente biedt gratis bandenservice 
in Mijdrecht en in Abcoude

Aalsmeer - De start van het nieuwe 
seizoen voor Sportvereniging Omnia 
2000 is op maandag 23 augustus. 
Sportvereniging Omnia 2000 bestaat 
uit zeven productgroepen en biedt 
voor iedereen verschillende leuke 
sporten. Over heel Aalsmeer, Kudel-
staart en Uithoorn wordt er in 
gymzalen en sporthallen lesge-
geven. SV Omnia biedt de volgende 
sporten aan: Dans, Gym en Turnen, 

Sportfit met Bodyshape en Pilates 
voor de dames en Pilates, Keep Fit en 
Zaalvoetbal voor de heren. Daar-
naast zijn ook Ritmische Gymnastiek, 
Twirlen, Trampolinespringen en 
Volleybal vertegenwoordigd bij 
Omnia. Sommige afdelingen bieden 
naast de recreatieve groepen ook 
wedstrijdtrainingen en er zijn bij 
Volleybal verschillende competitie 
teams. 

SV Omnia 2000 gaat voor frisse, 
nieuwe start van het seizoen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

32 63 43 86 46 60 21 66 87 25 18 75

35 49 26 61 8 76 19 78 55 36 3

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12.
tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande houding; 15. grote
kledingmaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21.
dominee (afk.); 22. ogenblik; 24. leuk voordeeltje; 27. gevan-
gen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. uitroep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35.
spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht; 41.
Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied;
46. militair voertuig; 47. mannelijk hoen; 48. Islamitische vas-
tenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. Europeaan;
54. historisch blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58.
plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrondse
trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67.
natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot; 72. deel van het
oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongens-
naam; 78. betaalmiddel; 79. deel van de voet; 81. titel (afk.);
82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. tel-
woord; 87. deel van een lied.

Verticaal 1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel
(afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels rustoord; 5. bundel
garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8.
bewaarplaats voor vis; 9. baardje; 10. uiting van koude; 11.
gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors;
20. koordans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. ploeg-
snede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een euro; 29.
afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloei-
wijze; 36. koude lekkernij; 37. oceaan; 39. ex-president van
Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 43.
muggenlarve; 45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongens-
naam; 51. groef in karton of papier; 53. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom
(pilaar); 56. metalen wasbak; 57. geneesheer; 59. niet deskun-
dige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63.
schaaldier; 66. u edele (afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop;
71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo (Lat.); 75.
bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeet-
baar getal; 85. rivier in Friesland.

‘Band op Spanning’. Autobanden die 
te slap staan vullen ze gratis bij. 
Goede bandenspanning is veiliger, 
beter voor het klimaat en bespaart 
de autorijder gemiddeld wel 60 euro 
per jaar. Met professionele mobiele 
apparaten wordt de bandenspan-
ning van de auto’s gecontroleerd en 
worden de banden als het nodig is 
opgepompt. Met deze actie wil 
gemeente De Ronde Venen inwoners 
laten zien dat een steentje bijge-
dragen aan een schonere en veiligere 
gemeente simpel is. Ongeveer 6 op 
de 10 autorijders rijdt met te zachte 
banden. Met té zachte banden is het 
lastiger een auto te besturen, de 
remweg is langer en de kans op een 
klapband groter. Door met goede 
bandenspanning te rijden verbruikt 
de autorijder minder brandstof en 
verslijten de banden minder snel. Dit 
is veiliger en beter voor het klimaat. 
Als iedereen in Nederland dit doet, 
stoten we samen minder CO2 uit. 

Waar en wanneer?
De medewerkers van ‘Band op Span-
ning’ zijn tussen 10.00 en 16.00 uur 

aanwezig. Op donderdag 9 
september staan ze op het Burge-
meester Haitsmaplein in Mijdrecht. 
En op vrijdag 10 september contro-
leren autorijders op het Dokter van 
Doornplein in Abcoude gratis de 
autobanden. 

Hoe gaat het in z’n werk?
Servicemedewerkers staan de hele 
dag bij de in- en uitgang van het 
terrein. Daar spreken zij de autorij-
ders aan over deze gratis service. 
Inwoners die mee willen doen 
ontvangen een aanmeldkaart onder 
de ruitenwisser. Eenmaal geparkeerd 
en op pad, hoeven de chauffeurs 
verder niets meer te doen. De mede-
werkers controleren de bandenspan-
ning en pompen de banden als het 
nodig is op tot de door de fabrikant 
geadviseerde spanning (bij normaal 
gebruik). De aanmeldkaart wisselen 
de servicemedewerkers om voor een 
kaart. Daarop staat de oude banden-
spanning, de nieuwe bandenspan-
ning én de besparingen! Zo weten de 
chauffeurs precies wat er gebeurd is, 
wel zo prettig. 

Coronatijd
Net als vorig jaar is SV Omnia 2000 
ook dit jaar in coronatijd zeer actief 
geweest om ervoor te zorgen dat de 
leden konden blijven sporten. Met 
buiten- en online lessen waar het 
mogelijk was. Omnia kon weer 
gebruik maken van velden van 
andere verenigingen (bedankt VZOD, 
RKDES en AVA). Dit allemaal in 
samenwerking met de verhuurder 
van de sportaccommodaties, de ESA. 
Met z’n allen hebben de vereni-
gingen er het beste van gemaakt. 
Vanaf juni mag er weer volledig 

binnen gesport worden en met het 
zomerrooster voor de volwassenen 
compenseert de vereniging de 
gemiste lessen in de eerste helft van 
het jaar. 

Positieve kijk 
Vanaf aanstaande maandag gaat SV 
Omnia er weer helemaal voor en gaat 
fris en positief de toekomst in met 
een gevarieerde en complete 
lesrooster. Hopelijk mogen er 
komend seizoen ook weer 
wedstrijden gehouden worden. 
Ondanks dat er weer binnen gesport 

mag worden, moeten iedereen zich 
nog wel houden aan de landelijke 
maatregelen betreffende coronamaa-
tregelen. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom bij SV Omnia, maar 
vooraf registeren via de website is 
nog steeds nodig. Dus, geïnteres-
seerd in één van de activiteiten of in 
een proefles? Schrijf jezelf in via de 
website en er volgt zo spoedig moge-
lijk een reactie van het Sportpunt. 
Kijk voor het complete lesrooster op 
www.svomnia.nl. Voor actuele infor-
matie en nieuwtjes kan SV Omnia 
gevolgd worden via Facebook.
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LEZERSPOST

In De Kwakel is de dijk van het Jaagpad in een miljoenenproject van 
waterschap Amstel-Gooi en Vecht door haar uitvoeringsorganisatie 
Waternet verbreed en opgehoogd. Tevens is het hierop aanwezige scha-
penpaadje, waarvan eerst alleen boeren en schoolkinderen gebruik 
maakten om-gezet in een prachtig wandel- en fi etspad. Dit nieuwe pad 
wordt nu druk, en steeds vaker gebruikt. Langs dit pad is door Waternet 
een groot bord geplaatst, met informatie over de omliggende polders en 
het water, heel interessant. Men schrijft Amstel-Drechtkanaal, maar het 
moet slechts Amstel zijn. Men wordt bij bestudering dus op het verkeerde 
been gezet. Dit moet dus rap worden aangepast. In 1993 is op verzoek 
van Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel de naam Amstel-Drechtka-
naal weer omgezet naar slechts de oude naam Amstel. Ook de naam 
Drecht is lang van toepassing geweest. Vandaar ook Fort aan de Drecht. 
De provincie Noord-Holland heeft toen bij de brug naar Mijdrecht een 
groot bord met Amstel neergezet. Dus al heel lang geleden. De gemeente 
Uithoorn heeft een aantal jaren geleden langs de Amstel een aantal infor-
matiezuilen geplaatst met toch weer de naam Amstel-Drechtkanaal. Dit 
vele jaren na de naamswijziging, merkwaardig. Mogelijk heeft Waternet 
deze informatie overgenomen. Het kan niet zo zijn dat Uithoorn vele 
jaren en nu ook Waternet valse informatie verstrekt. Na verzoek om dit 
aan te passen bij de ambtenaren middels E-mails wordt er afhoudend 
gereageerd. Haal al deze borden weg als men niet wil aanpassen.

Amstel-Drechtkanaal

Uithoorn - Vanaf volgende week 
hangen ze weer overal: de span-
doeken met “Onze scholen zijn weer 
begonnen!”. 

Dit jaar gaat deze boodschap 
gepaard met de campagne “Sportief 
naar school!”, waarbij leerlingen en 
hun ouders/verzorgers opgeroepen 
worden om zoveel mogelijk te voet of 
met de fi ets/step/skates naar school 
te gaan en er een sportief schooljaar 
van te maken. “Sportief naar school!” 
is een initiatief van gemeenteraadslid 
Fieke Otto-Ossenkoppele (DUS!) en 
huisarts Froukje Wegman. In navol-
ging van een succesvolle actie op 
basisschool De Zon waarbij leer-
lingen werden aangemoedigd om 
fi etsend naar school te komen, 
ontstond het idee om een dergelijk 
initiatief gemeentebreed te organi-
seren. Froukje Wegman: “Kinderen 
bewegen steeds minder, terwijl het 
juist zo gezond is voor lichaam en 
geest. Het bewegen van huis naar 
school en weer terug draagt bij aan 
een gezonde levensstijl en zou 
daarom als het maar even mogelijk is 
de norm moeten zijn. Het is fantas-
tisch dat alle scholen in de gemeente 

Uithoorn positief hebben gereageerd 
en de actie hebben omarmd”. 

De actie en het sportakkoord
Otto-Ossenkoppele en Wegman 
zochten contact met Andy Verstelle, 
aanjager Sportakkoord van Uithoorn. 
Andy Verstelle: “Het doel van het 
Sportakkoord van Uithoorn is om 
verenigingen, organisaties en instel-
lingen, eigenlijk alle aanbieders van 
sport bij elkaar te brengen en (meer) 
samen te laten werken. Vanuit het 
Sportakkoord moedigen we een 
gezonde levensstijl en veel bewegen 
aan. De actie om bewegend naar 
school gaan voor kinderen én ouders 
past hier goed bij.”

Gezonde levenstijl en 
verkeersveiligheid
Fieke Otto-Ossenkoppele: “Het gaat 
ons in eerste instantie om een 
gezonde levensstijl van kinderen, 
maar er zijn natuurlijk nog meer voor-
delen aan bewegend naar school 
komen. Kinderen doen ervaring op in 
het verkeer en krijgen verkeersin-
zicht. De verkeersveiligheid rondom 
de scholen wordt vergroot, doordat 
er minder verkeersdrukte van auto’s is 

Sportief naar school!

Alleen               als het kan 

en ook voor het milieu is het goed als 
meer mensen de auto laten staan. 
Dingen die we eigenlijk allemaal wel 
weten, maar de cijfers wijzen uit dat 
er toch extra moeite nodig is om van 
weten naar daadwerkelijk doen te 
komen.” Initiatiefneemsters Otto-
Ossenkoppele en Wegman: “We 
hopen dat zoveel mogelijk kinderen 
meedoen aan “Sportief naar school!” 
en dat we daarmee een gezonde start 
van het schooljaar maken die de toon 
zet voor de rest van het schooljaar. 
We willen graag meer van dit soort 
acties organiseren en hopen op 
goede ideeën van kinderen en 
jongeren die met ons mee willen 
denken. Meedenken? Mail naar spor-
tiefnaarschool@gmail.com.” 
 
Prijs
De schoolklas die zich op de meest 
originele wijze inzet om het komende 
schooljaar bewegend naar school te 
komen wint een poldersportarrange-
ment van 2 uur, aangeboden door 
Poldersport in De Kwakel. Tot 15 
september kunnen schoolklassen 
hun creatieve bijdrage mailen naar: 
sportiefnaarschool@gmail.com . 

Lopen of fi etsen maakt de 
buurt blijer
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is in 
april 2021 de campagne ‘Meedoen is 
Makkelijk’ gestart. Verkeersdrukte 
rondom scholen wordt in veel 
gemeenten als een probleem 
ervaren. Ouders zeggen vaak dat ze 
hun kinderen het liefst met de auto 
naar school brengen vanwege de 
gevaren in het verkeer. Hiermee 
neemt de verkeersdrukte bij de 
scholen juist toe. Voor kinderen is de 
route van huis naar school het ideale 
moment om verkeerservaring op te 
doen. Uit onderzoek van VVN is 
gebleken dat 85% van de ouders 
afspraken wil maken over het halen 
en brengen van kinderen. 

Goede voorbereiding
Kinderen die vorige schooljaar in 
groep 8 zaten en nu naar het voor-
gezet ouderwijs gaan, krijgen te 
maken met een nieuwe schoolroute. 
Maar ook bekende schoolroutes 
kunnen anders zijn door de wegwerk-
zaamheden, bijvoorbeeld aan de 
kruising Pr. Maximalaan en Thamer-
laan. Het is goed dat de scholieren en 
hun ouders zich daar alvast op 
voorbereiden.

Uithoorn- Om bewoners en onder-
nemers te helpen meer grip te 
krijgen op hun geldzaken, is de 
gemeente Uithoorn aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt Geld-
zaken stelt online geldplannen 
beschikbaar voor huishoudens in 

verschillende omstandigheden. In 
Uithoorn hebben tot nog toe bijna 
400 mensen gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Het kan bijvoor-
beeld uitkomst bieden voor mensen 
die meer geld over zouden willen 
houden, in fi nanciële problemen 

Online geldplannen voor meer 
rip op el a en en  nan i n

De Kwakel - Op 1 september 2021 
bestaat het dorp De Kwakel 445 jaar. 
Stichting De Kwakel Toen & Nu heeft 
het initiatief genomen voor het 
ontwerpen en uitbrengen van een 
eigen vlag en banier. Het is een donker-
blauwe vlag en banier met daarop een 
wit ‘kwakeltje’. Het typische oude 
‘quakeltje’ (loopbruggetje) is er op afge-
beeld. Van De Quakel Toen 1576 naar 
De Kwakel Nu 2021. Zij willen dit stukje 
historisch besef levend houden en 
stimuleren dat er bij feestdagen de 
vlaggen en banieren uitgehangen 
kunnen worden bij de evenementen 

waar het dorp rijk aan is. Dit jaar willen 
zij toch het dorp een beetje opvrolijken 
met deze Kwakelse vlag op woensdag 1 
september met het 445-jarig bestaan 
uit te hangen. Zij hopen dat het dorp 
feestelijk blauw kleurt. Op zaterdag-
middag 28 augustus vanaf 12.00 tot 
16.00 uur kunnen de bestelde vlaggen 
opgehaald en betaald worden in het 
Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan. 
Wie niet besteld heeft kan die middag 
ook nog een vlag komen afhalen tegen 
kontante betaling. Er zijn wat extra 
vlaggen besteld, maar zolang te voor-
raad strekt, Op is Op!

Vlaggen De Kwakel afhalen 
in het Dorpshuis

De Kwakel - Op een parkeerterrein aan 
de Vuurlijn in De Kwakel is maandag-
avond even na 19.30 uur een boom 
omgewaaid en op meerdere gepar-
keerde auto’s terecht gekomen. Ten 

minste twee auto’s raakten beschadigd. 
Volgens een omstander was de boom 
al langer verrot en viel het omvallen te 
verwachten. De brandweer heeft de 
boom in stukken gezaagd. 

Windvlaag was teveel voor boom

Foto: VTF

zitten, maar ook voor mensen die 
geld willen sparen voor de studie van 
(klein)kinderen. Ook zijn er plannen 
beschikbaar voor jongeren, mensen 
die scheiden of met pensioen gaan, 
statushouders en ondernemers. De 
geldplannen geven praktische tips 
en handvatten. 

Anoniem en gratis
Wethouder van het sociaal domein, 
José de Robles: ,,Doel van de online 
geldplannen is dat mensen weer 
(meer) grip krijgen op hun geld-
zaken. Het is belangrijk om al in actie 
te komen als schulden nog niet te 
veel zijn opgelopen. De drempel om 
direct hulp te vragen aan bijvoor-
beeld de gemeente is helaas vaak 
hoog. Deze plannen kunnen 
anoniem ingevuld worden. En op 
een tijdstip dat het uitkomt. Dat is 
het voordeel.” De geldplannen zijn te 
vinden via www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen onder het kopje 
‘online geldplannen’. Het invullen van 
de plannen is gratis en anoniem.
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Thamen Jeugdweekend groot succes!
Uithoorn - Afgelopen weekend 
organiseerde de Honk- en softbalver-
eniging Thamen hun jaarlijkse Jeugd-
weekend op hun complex in De 
Kwakel. Helaas kon het in 2020 
vanwege de toen geldende richt-
lijnen niet doorgaan, maar nu was 
het gelukkig wel mogelijk. De jeugd-
commissie had een super leuk 
programma in elkaar gezet en het 
mooie weer was de kers op de taart. 
Het jeugdweekend is voor alle 
Thamen jeugdleden gratis en alle 
kinderen vanaf de beeball tot en met 
de junioren (5 t/m 20 jaar) mogen 
hier aan meedoen.=
Vrijdag werden door de aspiranten 

en junioren vanaf 16.00 uur de 
tenten op het complex opgezet, 
waarbij de beeballers en pupillen 
een mooi plekje kregen in de kleed-
kamers. Na het avondeten waren er 
diverse spellen en toen het begon te 
schemeren was het tijd voor “Glow in 
the dark” honkbal, waarbij alle 
kinderen maar ook de bal en de 
honken een mooi lichtje krijgen. Het 
avondprogramma werd afgesloten 
met weerwolven en het moordspel 
en marshmellows bij de vuurkorf.

Kort nachtje
Na een kort nachtje en ontbijt was het 
weer tijd voor een dag vol met activi-

teiten. Er was een stormbaan 
geplaatst op het honkbalveld en op 
het veld was ook nog ruimte voor een 
slip’n slide baan. De oudere kinderen 
speelden nog een slowpitch wedstrijd 
en aan het einde van de middag was 
er een “stadionspel” waarbij de jeugd-
leden moesten raden wie welk honk-
balstadium in Amerika was. Na een 
heerlijke barbecue was het tijd voor 
het avondprogramma met allemaal 
“Minute to win it” spelletjes. Om 21.00 
uur gingen de lampen aan op het 
softbalveld en daar was een mooi 
veld uitgezet om te lasergamen. Het 
werd heel spannend en de kinderen 
hadden met elkaar veel plezier, al 

ging het er af en toe ook heel fanatiek 
aan toe. Na een lange dag gingen een 
heel aantal kinderen heerlijk slapen 
en was het in sommige tenten nog 
wat langer onrustig. Zondagochtend 
na het ontbijt werden de spullen 
alvast opgeruimd en rond half 10 
vertrokken de kinderen nog naar 
Poldersport om bij schitterende 
weersomstandigheden nog eens 
lekker sportief bezig te zijn op en 
rond het water. Rond half 1 was 
iedereen weer terug bij Thamen 
waarna de kinderen werden opge-
haald door de ouders .. en daarna 
vielen zij bijna allemaal thuis lekker in 
slaap.
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Zondag jl. waren de laatste strandop-
ruimacties van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De 
Noordzee, waarbij van 1 tot en met 
15 augustus in 30 etappes langs de 
hele Noordzeekust werd opgeruimd. 
2.873 vrijwilligers ruimden in 15 
dagen 4.641 kilo afval op van de 
stranden. Dit jaar was er speciale 
aandacht voor sigarettenpeuken, 
waarvan de filters grotendeels uit 
plastic bestaan en schadelijk voor de 
natuur zijn. In totaal werden er 
57.772 sigarettenpeuken opgeraapt. 
De meeste peuken werden 
gevonden op het strand van Zand-
voort: 8.039 stuks. Opvallend was 
ook dat er op verschillende stranden 
verpakkingen werden gevonden van 
wel dertig of veertig jaar oud. “Dit 
laat zien dat we echt moeten voor-

komen dat zwerfafval in de natuur 
terechtkomt.” zegt Ewout van Galen 
van Stichting De Noordzee.
 
In één dag 8.039 sigarettenfilters 
van het strand
Op elke dag van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour zijn de van het strand 
geraapte peuken apart verzameld en 
geteld. Vooral in Zandvoort, Noord-
wijk en Scheveningen was het strand 
een echte asbak: daar lagen respec-
tievelijk 8.039, 6.666 en 6.152 
peuken. In totaal is het strand in vijf-
tien dagen bevrijd van maar liefst 
57.772 sigarettenfilters. Stichting De 
Noordzee vraagt aandacht voor de 
vervuiling door peuken omdat ze 
schadelijk zijn voor de natuur. Ewout 
van Galen van Stichting De Noordzee 
legt uit: “Niet veel mensen weten dat 

Zondag jl. waren de laatste strandopruimacties van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De Noordzee, waarbij van 1 tot en met 15 
augustus in 30 etappes langs de hele Noordzeekust werd opgeruimd. 
2.873 vrijwilligers ruimden in 15 dagen 4.641 kilo afval op van de 
stranden. Dit jaar was er speciale aandacht voor sigarettenpeuken, 
waarvan de filters grotendeels uit plastic bestaan en schadelijk voor de 
natuur zijn. In totaal werden er 57.772 sigarettenpeuken opgeraapt. De 
meeste peuken werden gevonden op het strand van Zandvoort: 8.039 
stuks. Opvallend was ook dat er op verschillende stranden verpakkingen 
werden gevonden van wel dertig of veertig jaar oud. “Dit laat zien dat we 
echt moeten voorkomen dat zwerfafval in de natuur terechtkomt.” zegt 
Ewout van Galen van Stichting De Noordzee.

57.772 peuken en dertig jaar oude 
chipsverpakkingen van de stranden gehaald

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een 
onafhankelijke natuur- en mili-
euorganisatie en is dé organi-
satie als het gaat om bescher-
ming en duurzaam gebruik van 
de Noordzee. De stichting richt 
zich op vier doelen: Ruimte voor 
natuur, Schone zee, Duurzaam 
voedsel en Natuurvriendelijke 
energie. Samen met anderen 
werkt de organisatie aan een 
schone en gezonde Noordzee. 
De jaarlijkse landelijke strand-
schoonmaakactie, de Boskalis 
Beach Cleanup Tour, is mogelijk 
dankzij de steun van de hoofd-
sponsor Boskalis en vele andere 
partners.

er plastic en giftige stoffen zoals 
arseen en pesticiden in de filter van 
een sigaret zitten. Peuken die op het 
strand worden achtergelaten dragen 
bij aan de plasticsoep, en dieren 
kunnen ze aanzien voor voedsel. Eén 
peuk kan bovendien wel acht liter 
water vervuilen. Voor een schone en 
gezonde Noordzee zijn dus peuken-
vrije stranden nodig. Het strand is 
namelijk geen asbak.”
Opmerkelijke vondsten: verpak-
kingen uit jaren 70, 80 en 90
Behalve veel peuken zijn er de afge-
lopen twee weken op verschillende 
stranden decennia oude plastic 
verpakkingen gevonden. De merken 
en houdbaarheidsdata laten zien dat 
deze uit de jaren 70, 80 of 90 afkom-
stig zijn. Er zijn onder meer een 
Duitse margarineverpakking uit 
1980, een Griekse gistverpakking uit 
1992, Nederlandse chipsverpak-
kingen uit 1990 en 1994 en een 
margarineverpakking uit de jaren 70 
gevonden. Deze vondsten maken 
duidelijk dat plastic niet vergaat en 
dat plastic in de natuur een hard-
nekkig én internationaal probleem is. 
Van Galen: “Deze verpakkingen 
hebben een enorme reis afgelegd, in 
afstand en in tijd. Vaak zijn plastic 
verpakkingen dan allang uiteenge-
vallen in kleine stukjes en dus onher-
kenbaar. Dit oude afval laat goed 
zien dat we plasticvervuiling moeten 
voorkomen, want het probleem lost 
zich duidelijk niet vanzelf op.”

Aangepaste Tour
Stichting De Noordzee organiseerde 
de Boskalis Beach Cleanup Tour deze 

zomer voor de achtste keer. In 2020 
ging de Tour door COVID-19 niet 
door, dit jaar kon de Tour in aange-
paste vorm wel doorgaan. Het 
programma zag er dit jaar net even 
anders uit. Zo werd er gewerkt met 
tijdslots om drukte te voorkomen, 
werd er op relatief goed bereikbare 
stukken strand opgeruimd en deden 
deelnemers dat met hun eigen gezel-
schap in plaats van in een grote 
groep. In 2019 haalde Stichting De 
Noordzee samen met 2.568 vrijwil-
ligers 10.991 kilo afval van de 
stranden. Dit jaar is er in gewicht 
minder afval opgeruimd. Op het oog 
lijken de stranden dus schoner dan 
ooit, en Stichting De Noordzee stelde 
eerder dit jaar ook een significant 
dalende trend van strandafval vast. 
Toch is er veel klein afval opgeruimd: 
vooral peuken, vispluis en plastic 
korrels lagen er veel op het strand.
“En juist de kleine stukjes plastic die 
weinig wegen zijn heel schadelijk 
voor het zeeleven,” legt Van Galen uit. 
“Dieren kunnen stukjes plastic, paraf-
fine, plastic korrels of peuken opeten 
of ze raken verstrikt in visnetten of 
ballonlinten. Het afvalprobleem is 
nog steeds groot. De meeste kilo’s 
afval haalden we van het strand op 
Schiermonnikoog en in de Kwade 
Hoek: daar spoelt veel afval aan 
vanuit zee. Het is fantastisch dat we 
de afgelopen weken met zoveel 
enthousiaste mensen hebben 
kunnen opruimen. Dit afval komt niet 
meer in zee terecht. En als de resul-
taten één verhaal vertellen is het wel 
dat we het afvalprobleem bij de bron 
moeten aanpakken.”

Foto’s: Stichting de Noordzee
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Uithoorn - Bij de openingsceremonie 
van de Paralympische Spelen, op 24 
augustus, is UWTC lid Jetze Plat één 
van de vlaggendragers. UWTC is trots 
dat wel 2 leden mogen meedoen aan 
deze Paralympische Spelen. Naast 
Jetze Plat doet ook Tim de Vries uit 
Vinkeveen mee. Onze leden komen 
op de volgende dagen in actie. Jetze 

op 28 augustus (23.30 uur) op de tria-
thlon, Jetze en Tim op 31 augustus 
(2.00 uur) handbiken tijdrit, Jetze en 
Tim op 1 september (7.15 uur) hand-
biken wegwedstrijd. 

Nieuwelingen over de grens
De UWTC nieuwelingen Mike, Rens 
en Jens reden zondag 15 augustus 
een zware koers in België. Het was 
een omloop van 7,7 km en deze 
omloop moesten ze 8 keer rijden. Bij 
de start werd er verteld dat je uit 
koers werd gehaald als je achterstand 
had en met het vele klimmen kon dat 
snel gebeuren dus was het zaak goed 
voorin te rijden. De mannen reden 
goed en al na enkele ronden was het 
peloton al behoorlijk uitgedund. 
Maar de UWTC leden blijven goed bij 
en het hoogst haalbare zou nog een 
4e plaats zijn aangezien er drie man 

vooruit was. Met ingang van de 
laatste ronde waren er nog maar 23 
renners over in het peloton en die 
gingen de strijd aan om een zo’n 
hoog mogelijke klassering te halen. 
Rens Grömmel werd 10e, Mike 
Derogee 20e en Jens Versteeg 25e. 

Veteranen
Donderdag 12 augustus was de 
laatste veteranen wedstrijd in Brakel 
van een serie van drie. Hiervoor 
stonden de UWTC renners Leen Blom 
John Tromp, Rene Wiebes, Gerard de 
Veer en Guus Zantingh aan de start. 
Vanaf de start werd er bij de 70+ 
aanvallend gereden en ontstond er 
halverwege de wedstrijd een 
kopgroep van 5 renners, helaas 
zonder de UWTC renners . Guus 
Zantingh finishte als 7e en Leen Blom 
als 13e. Bij de 60+ werd door enkele 

UWTC lid Jetze Plat vlaggendrager 
bij Paralympische Spelen

Vinkeveen - S.V. Hertha in Vinkeveen 
heeft een nieuw en duurzaam kunst-
grasveld. Tijdens de zomerstop is veld 

2 vervangen. Het nieuwe kunstgras-
veld wordt binnenkort opgeleverd, 
maar er kan al op gevoetbald worden. 

De ingebruikname staat gepland voor 
eind augustus. Bij de aanleg van het 
nieuwe kunstgrasveld is zowel aan 

renners getracht om te ontsnappen 
maar uiteindelijk draaide het uit op 
een massaspurt. Derde werd John 
Tromp uit Aalsmeer die hiermee weer 
op het podium stond. Rene Wiebes 
en Gerard kwamen in het peloton 
over de finish. Zondag 15 augustus 
hebben de UWTC renners hun 
wedstrijd gereden in Rotterdam. Bij 
de 70+ kon Piet Gruteke uit 
Rotterdam met nog 6 ronden te gaan 
een kleine voorsprong nemen en 
won de wedstrijd, 2e werd Ron Smit 
uit Zandvoort en Guus Zantingh 
finishte als 3e en stond hiermee op 
het podium. Leen Blom kwam als 12e 
over de eindstreep. Bij de 60+ 
sprongen half koers twee renners 
weg en de namen een ruime voor-
sprong. De wedstrijd werd gewonnen 
door Ron Paffen en 2e werd Martin 
Pruijser uit Pijnaker en 3e werd Marco 
van Leeuwen uit Hellevoetsluis. John 
Tromp spurtte zich naar een 4e 
plaats.

Wedstrijden bij UWTC
Iedere dinsdagavond om 19.00 uur 

rijden de UWTC leden een trainings-
koers. Zondag 22 augustus wordt er 
een interclub jeugdwedstrijd bij 
UWTC verreden. En er is door de 
UWTC jeugdleden massaal inge-
schreven voor deze wedstrijd. We 
hopen op een 100 deelnemers uit 
regio Noord-Holland. Zondag 5 
september wordt de ronde van 
Uithoorn verreden op het clubpar-
cours van UWTC, nieuwelingen, vete-
ranen 60+, sportklasse en amateurs/
junioren zijn de klasse die worden 
verreden. En zondag 19 september is 
er een ready2race wedstrijd op het 
clubparcours van UWTC. De ready-
2race wedstrijden zijn laagdrempe-
lige wielerwedstrijden in regio 
Amsterdam. Er kan worden inge-
schreven voor verschillende klassen 
(m/v) die worden ingedeeld op basis 
van snelheid. Er is geen licentie nodig 
(muv de hoofdklasse). 
Schrijf je in via de site: https://
ready2race.teamjumbovisma.nl.
Data: 22 & 29 augustus / 5, 18, 19 en 
26 september. En 19 september dus 
in Uithoorn. Meer 

Nieuw kunstgrasveld voor  
S.V. Hertha in Vinkeveen

sportieve als aan duurzame aspecten 
aandacht besteed. Wethouder Rein 
Kroon (Sport): ,,We gebruiken als 
gemeente geen rubberkorrels meer 
als opvulmateriaal tussen de kunst-
stof grassprieten. Die korrels zijn 
nodig om veilig en comfortabel te 
kunnen spelen op de velden. We 
maken bij dit nieuwe veld gebruik van 
een combinatie van kurk en olijf-
pitten. Dit zijn volledig natuurlijke 
materialen. De materialen van de 
oude kunstgrasmat worden 
gerecycled.’’

Dynamische spelbeleving
Marco Smits van TopGrass, het bedrijf 
dat het nieuwe kunstgrasveld 
aanlegde, is enthousiast. ,,De mix van 
kurk en olijfpitten is goedkoper en 
duurzamer dan 100 procent kurk. Dat 
laatste wordt al meerdere jaren 
toegepast. De korrelmix die we 
gebruiken is onderhoudsvriendelijker, 
beter bespeelbaar, gaat langer mee, 
blijft beter in het veld liggen en zorgt 
dankzij een uitstekende elasticiteit 
voor een goede schokabsorptie en 
een optimale, dynamische spelbele-
ving. Bovendien zorgt de isolatie van 
kurk en de vochtopname van olijf-
pitten voor een koelere oppervlakte-

temperatuur dan andere materialen, 
zelfs bij warme buitentemperaturen. 
Tenslotte zijn de olijfpitten een rest-
product dat opnieuw gebruikt wordt.’’

Hertha nauw betrokken bij 
vervanging
S.V. Hertha is door de gemeente bij 
het gehele traject van vervanging van 
het grasveld nauw betrokken. ,,Vanaf 
het opstellen van het Programma van 
Eisen tot en met de uitvoering zijn we 
aangehaakt. Aangezien de combi-
natie van kurk en olijfpitten redelijk 
nieuw is, zijn wij bij één van de eerste 
velden waar dit is gebruikt gaan 
kijken en hebben wij naar de erva-
ringen gevraagd,” aldus Peter Voorbij 
van Hertha. Harry van Genderen van 
Hertha vult aan: ,,De toplaag van het 
kunstgrasveld was tijdens vervanging 
van het veld even afwezig. Dat bood 
Hertha een prima gelegenheid om 
enkele werkzaamheden te doen voor 
een gekoesterde wens van Hertha: 
het realiseren van een tribune. De 
gemeente en TopGrass hebben daar-
voor de planning aangepast. De basis 
voor de tribune staat er nu en wij 
gaan de komende periode aan de 
slag om de tribune verder vorm te 
geven.”

De Kwakel - De toekomst van 
damclub Kunst en Genoegen hangt 
aan een zijden draadje, aan bijna 95 
jaar damhistorie lijkt in De Kwakel 
een eind te komen. Verleden seizoen 
werd er amper gedamd en dit 
seizoen nog geheel niet, allemaal in 
verband met de corona-crisis. Het 

toch al zo kleine clubje is in de afge-
lopen tijd nog kleiner geworden en 
enkele leden hebben gezondheids-
problemen gekregen. Woensdag-
middag de 1e september zal er dan 
ook een bijzondere bijeenkomst 
worden belegd in ‘t Fort De Kwakel, 
aanvang 13.30 uur! 

Dammers buigen bijna het hoofd Nieuwe leden zijn broodnodig, 
ideeen en suggesties zijn zeer 
welkom, alles om de toekomst van 
deze denksport in De Kwakel te 
behouden. 
Contactpersoon in deze is Adrie 
Voorn, 0297-568472. In de hoop op 
een doorstart, zal er voortaan op de 
woensdagmiddag in ‘t Fort gedamd 
gaan worden. Komt dat zien, zegt het 
voort!
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Mijdrecht - Elke donderdagavond is 
er sportief wandelen bij Atletiekver-
eniging de Veenlopers. Wil je beter 
leren wandelen onder toezicht van 
een gekwalificeerde trainer en inzicht 
krijgen in je eigen wandeltechniek, 
dan kan je daarvoor terecht bij de 
Veenlopers. Tijdens deze wandelbe-
geleiding worden alle facetten die 
belangrijk zijn bij het wandelen 
behandeld. Je krijgt tips hoe je jezelf 
kunt verbeteren en dat noemen wij 
wandelscholing. Wij zien dat steeds 
meer hardlopers moeite krijgen met 
hun sport en wandelen is daarom een 
uitstekend alternatief om in clubver-
band te kunnen blijven bewegen. 
Wandelen is zeker minder belastend 
voor je spieren, pezen en gewrichten. 
Sportief wandelen is ook zeer 
geschikt voor mensen die lang 
hebben stilgezeten of een beroep 
hebben waarbij zij weinig in bewe-
ging zijn; tevens is wandelen een 
goede manier om af te vallen.

Trainingen
De wandelaars zullen in een serie van 
9 trainingen begeleid worden naar 
een wandelevenement dat georgani-
seerd zal worden door de Veenlopers 
op 7 november 2021, als onderdeel 
van de 30e Zilveren Turfloop. De 
meeste trainingen vinden plaats in de 
omgeving van de Rendementsweg in 

Mijdrecht, maar elke eerste 
donderdag van de maand wordt er 
verzameld op een andere plek in de 
omgeving, zodat er een mooie 
wandeling gemaakt kan worden in de 
natuur.

Lidmaatschap
Voor de wandelaars starten de trai-
ningen op donderdagavond 9 
september 2021 om 19.30 uur. De 
trainingen duren tot ongeveer 20.45 
uur. Verzamelen bij de Rende-
mentsweg in Mijdrecht ter hoogte 
van de parkeerplaats bij de winkels. 
De kosten bedragen € 35,00 per deel-
nemer; dit is inclusief lidmaatschap 
van de Veenlopers tot 1 januari 2022. 
Inschrijven voor deelname aan het 
wandelevenement van de Zilveren 
Turfloop is niet inbegrepen in de 
prijs. De deelnemers aan deze trai-
ningen lopen mee met de vaste 
wandelgroep op donderdag. Als je je 
aanmeldt voor het meetrainen voor 
het wandelevenement van de 30e 
Zilveren Turfloop, stopt het lidmaat-
schap automatisch met ingang van 1 
januari 2022, tenzij je aan de leden-
administratie laat weten dat je lid wilt 
blijven van de Veenlopers. Enthou-
siast? Aanmelden kan via de website 
van de Veenlopers: https://veenlo-
pers.nl Kijk onder agenda Zilveren 
Turfloop en vul het formulier in.

Wandelen bij de Veenlopers

De Ronde Venen - Vanaf donderdag 7 
september begint er bij de Veenlopers 
een serie van 9 trainingen als voorbe-
reiding op de 30e (jubileum) Zilveren 
Turfloop voor zowel beginnende hard-
lopers als gevorderde hardlopers. Voor 
de beginnende hardlopers hebben de 
trainingen het karakter van een Start-
to-Run, waarbij in 9 weken wordt 
toegewerkt naar 5 km hardlopen. De 
nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw van het hardlopen 

en op gezelligheid. Enige ervaring met 
hardlopen of wandelen is gewenst. De 
meer gevorderde hardlopers worden 
in 9 weken tijdens de trainingen van 
de Veenlopers op dinsdagavond voor-
bereid op deelname aan de 5 of 10 km 
van de jubileumeditie van de Zilveren 
Turfloop. Hierbij wordt er onder 
andere aandacht besteed aan het 
verbeteren van de looptechniek en de 
snelheid en aan specifieke 
wedstrijdvoorbereiding. 

Meetrainen voor Zilveren Turfloop

Meetrainen
Voor zowel beginnende als gevor-
derde hardlopers starten de trai-
ningen op dinsdagavond 7 
september om 19.30 uur. De trai-
ningen duren tot ongeveer 20.45 uur. 
Verzamelen bij de Rendementsweg 
in Mijdrecht ter hoogte van de 
parkeerplaats bij de winkels. 
De kosten bedragen € 35,00 per 
deelnemer; dit is inclusief lidmaat-
schap van de Veenlopers tot 1 januari 
2022. Inschrijven voor deelname aan 
de Zilveren Turfloop is niet inbe-
grepen in de prijs. De deelnemers 
aan deze trainingen lopen mee met 
de vaste trainingsgroepen op 
dinsdag. 
Als je je aanmeldt voor het 
meetrainen voor de 30e Zilveren 
Turfloop, stopt het lidmaatschap 
automatisch met ingang van 1 
januari 2022, tenzij je aan de leden-
administratie laat weten dat je lid 
wilt blijven van de Veenlopers.
Enthousiast? Aanmelden kan via de 
website van de Veenlopers: https://
veenlopers.nl Kijk onder agenda 
Zilveren Turfloop en vul het formulier 
in. 

Ontspannen spelen bij Bridgeclub Paraplu
Wilnis - Het nieuwe bridgeseizoen 
begint weer op 21 september. Begint 
het bij u al te kriebelen om toch eens 
te spelen in een gezellige en 
ontspannen sfeer? Kom dan zaterdag 
28 augustus van 10.00 tot 12.00 uur 
naar de open dag van de bridgeclub 

“Paraplu” in Wilnis om kennis te maken 
met de spelleiders. Zij zijn daar 
aanwezig zijn om uw vragen te beant-
woorden en uiteraard kunt u dan ook 
inschrijven voor het nieuwe seizoen. 
Zij spelen niet alleen voor gevor-
derden, maar ook beginnende 

Uithoorn - Op 1 juli 2021 bestond 
Atletiek Klub Uithoorn alweer 40 jaar. 
Begonnen met looptrainingen in de 
straten van Uithoorn kon de klub in 
1989 een eigen accommodatie 
betrekken bij sportvereniging VDO. 
Bij aanleg van Sportpark de Rand-
hoorn in Uithoorn kon AKU een defi-
nitieve atletiek accommodatie reali-
seren waar op alle niveaus en door 
alle leeftijdscategorieën diverse 
onderdelen van de atletiek sport 
kunnen worden beoefend. Inmiddels 
is AKU een snel groeiende Atletiek-
vereniging. Dit heeft geresulteerd in 
de uitbreiding van de 4-laans baan 
naar een 6-laans baan in 2013. 

Het Klokhuis
Ze groeiden ondertussen ook uit hun 
clubhuis “Het Klokhuis” en hebben ze 
vorig jaar besloten om een grondige 
verbouwing te doen! En nu, augustus 
2021, is “Het Klokhuis” veranderd in 
een prachtig, ruim en gezellig club-
huis met een zeer goed zicht op de 
atletiekbaan. Deze ruimte is zeer 
geschikt voor de klub, maar ook voor 

verschillende andere maatschappe-
lijke doeleinden die ook worden 
georganiseerd op de accommodatie 
van AKU.

Opening
Het 40-jarig bestaan en de officiële 
opening van “Het Klokhuis” gaan zij 
vieren op zaterdag 28 augustus en 
zondag 29 augustus 2021.
Op zaterdag 28 augustus is er van 
12-15 uur een superleuke zeskamp 
voor de jeugdleden en de Specials 
van AKU. ’s Avonds zijn alle vrijwilli-
gers uitgenodigd voor een gezellige 
avond (met inachtneming van de 
geldende corona maatregelen). Al 
deze vrijwilligers zorgen ervoor dat 
AKU zo’n fijne vereniging is om te 
sporten, dat de accommodatie er zo 
mooi en netjes uitziet en dat ze vele 
sportieve evenementen kunnen 
organiseren in Uithoorn en omge-
ving.(Uithoorns Mooiste, Polderloop 
de Kwakel, crosscompetitie, baan-
competitie, etc). Gregory Sedoc 
opent het nieuwe clubhuis en 
verzorgt twee hordenclinics

Veel te doen bij 40 jarig 
jubileum AKU

Wandeltochten
Op zondag 29 augustus is er een 
leuke wandeltocht georganiseerd 
door onze wandelafdeling. Er kan 
een tocht van 5 km worden gewan-
deld en een tocht van 15 kilometer.
Start 5 km: tussen 12.30 -13.00 uur
Start 15 km: tussen 11.00-12.00 uur
Ook niet-leden zijn van harte welkom 
om mee te wandelen. Opgeven bij 
voorkeur voor 17 augustus via email: 
aku40jaar@gmail.com ovv wandel-
tocht + afstand + naam. ’s Middags 
worden er voor de jeugdleden vanaf 
de B-pupillen tot en met de A-juni-
oren clinics gegeven van 14.00-15.45 
uur. De horden clinic wordt gegeven 
door Gregory Sedoc (oud Nederlands 
hordeloper, en driemaal deelnemer 
aan de Olympische Spelen). Daar-
naast is hij o.a. bekend van zijn 
enthousiaste en deskundige analyses 
bij de atletiekwedstrijden tijdens de 
Olympische Spelen.

Sprint
De sprint clinic wordt gegeven door 
Rogier Ummels, bondscoach sprinten 
van de Atletiekunie. Tim Verlaan, 
oud-hordenloper en sprint- en 
hordentrainer bij AKU, zorgt voor 
uitleg en begeleidend commentaar.
Van 15.10-15.50 uur is er een 40 
minuten loop over de wielerbaan en 
atletiekbaan. Dit kan individueel 
maar ook met meerdere personen in 
estafettevorm. Na al deze sportieve 
activiteiten is het tijd voor de officiële 
opening van het geheel vernieuwde 
“Klokhuis”. De opening zal plaats-
hebben om 16 uur door Gregory 
Sedoc en burgemeester van 
Uithoorn Pieter Heiliegers. Dit onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Hierbij worden alle leden, 
ouders van jeugdleden en andere 
belangstellenden uitgenodigd om 
dit bij te wonen!

bridgers kunnen hier uitstekend 
terecht. Er wordt gespeelt in twee 
lijnen op dinsdagavond in het gebouw 
van de Stichting Paraplu. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Theo Bos (tel 0297-255536) of Jan 
Rovekamp tel (0297-288829)

Uithoorn - Het was het tweede club-
kampioenschap dat onder de coro-
naregels gespeeld werd. In 2020 
namen acht doubletten (tweetallen) 
deel en dit jaar waren het er negen. 
Bij een oneven aantal is er in elke 
speelronde een equipe, die een 
“zitpartij” heeft. Dit betekent niet 
spelen, maar wel een winstpartij met 
13-6. Na twee voorronden waren vier 
equipes ongeslagen en zij kwalifi-
ceerden zich voor de halve finales. 
Ria van Beek/Joan van Rekum 
wonnen van de equipe Ina Hoekstra/
Henk van Rekum. De andere halve 
finale ging naar de equipe Paul 
Hamstra/Jeroen Stiekema, die de 
equipe Niels van Diemen/Ton 
Boersma (kleinzoon en opa). Deze 
uitslagen resulteerde in een finale 
tussen Ria van Beek/Joan van Rekum 
en Paul Hamstra/Jeroen Stiekema.
In deze finale werd weer eens aange-
toond dat het winnen van de toss 
een behoorlijk voordeel kan bete-
kenen. Immers de winnaar van de 
toss kan de baan waar gespeeld gaat 
worden kiezen. Ria en Joan maakten 
goede gebruik van dit voordeel door 
de baan met kiezels te kiezen. Paul 
en Jeroen hadden duidelijk moeite 
met dit terrein en kwamen snel op 
achterstand te staan. Na het winnen 
van een werpronden en daarmee de 

verovering van het butje kregen zij 
de kans om te verhuizen naar 
gladder terrein. Echter het uitge-
worpen butje eindigde op meer dan 
tien meter van de werpcirkel en was 
daardoor onreglementair. De dames 
mochten nu conform de spelregels 
het butje op een reglementaire 
afstand (tussen 6 en 10 meter) neer-
leggen en dat deden ze weer in het 
kiezelterrein. Ja ook het butje 
werpen is een kunst!
Nog eenmaal scoorden Paul en 
Jeroen een punt, maar Ria en Joan 
pakten de partij met een 13-2 over-
winning en prolongeerden hun titel 
van 2020. In dat kampioenschap 
eindigden Paul en Jeroen op een 
derde plaats en nu dus tweede.

De einduitslag:
1 Ria van Beek/Joan van Rekum; 2 
Paul Hamstra/Jeroen Stiekema; 3 ex 
aequo Niels van Diemen/Ton 
Boersma en Ina Hoekstra/Henk van 
Rekum;
Het volgende evenement bij Boule 
Union Thamen is het Kwintettentoer-
nooi op 12 september. Zin om ook 
eens een balletje te gooien, kom dan 
op dinsdag- of donderdagavond 
(19.20 u), woensdagmiddag (13.30 u) 
of zaterdagochtend (10.00 u) U bent 
van harte welkom.

Joan en Ria prolongeren titel 
clubkampioen doubletten








