
Nieuwsbrief AKU - december 2019

Agenda
  5 januari Leiden Nieuwjaarsloop Z en Z circuit
11 januari 2e cross Bussum 
26 januari Uithoorns mooiste- de loop Z en Z circuit
  8 februari 3e cross Monnickendam
  8 maart Pupillen indoorwedstrijd in Apeldoorn

Vergunning uitbreiding clubgebouw (‘t Klokhuis) en toegezegde subsidie
Afgelopen maand zijn er weer een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van het club-
huis uitgevoerd. De groene schuur waar apparatuur en gereedschap van AKU in waren opgeslagen is uit 
elkaar gehaald/afgebroken en wordt bij UWTC weer opgebouwd. Daarnaast zijn we begonnen met het aan-
leggen van een nieuwe stenen ondergrond voor onze aanhanger omdat op de huidige plek van de aanhanger 
de nieuwe opslagruimte komt. Als de eerste paal wordt geslagen zijn alle leden van harte welkom om bij dit 
speciale moment aanwezig te zijn. De datum volgt.
We hebben een drietal fondsen aangeschreven met de vraag of zij een bijdrage willen leveren aan de inrich-
 ng van ons nieuwe clubhuis. Inmiddels hee   S  ch  ng Leefomgeving Schiphol onze aanvraag gehonoreerd 

met een bijdrage van € 8.000,-. Rabobank Schiphol hee   daar nog eens € 5.000,- aan toegevoegd, prach  ge 
bedragen. We hopen dat het andere fonds deze goede voorbeelden zal volgen.

Sponsor in beeld

Welkom bij Vakan  emakelaar! 
Vakan  emakelaar begeleidt sinds 2007 mensen naar hun ideale vakan  ewoning. Onze kopers zijn op zoek 
naar ‘quality  me’ met familie en/of op zoek naar een tastbare belegging met een goed rendement op de 
korte en lange termijn. Inmiddels hee   Vakan  emakelaar aanbod op ruim 175 vakan  eparken in Nederland. 
Die ervaring zorgt ervoor dat we de markt door-en-door kennen, zodat we geen dingen beloven die we niet 
waar kunnen maken. 
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Met een eigen concept voor marke  ng en promo  e, ondersteund door een landelijk netwerk van makelaars, 
gaan wij proac  ef op zoek naar ‘de perfecte match’ tussen vraag en aanbod. 
Vakan  emakelaar is een familiebedrijf. We hebben onze naam hoog te houden. We houden niet van rare 
fratsen of gouden bergen, wel van degelijk advies en pre   ge samenwerking. Elke vakan  ewoning die we ver-
kopen hebben we met eigen ogen gezien, en alle mensen met wie we samenwerken hebben we persoonlijk 
de hand geschud.
Vanuit ons hoofdkantoor en verkoopcentrum aan de Molenlaan 51 te Uithoorn organiseren wij regelma  g 
Tweede Woning Informa  edagen waarbij geïnteresseerden zich vrijblijvend kunnen laten informeren over de 
aankoop van een vakan  ewoning. Wij verzorgen daarnaast zeven dagen per week bezich  gingen op parken 
en zijn bereikbaar via 088-1845555 of sales@vakan  emakelaar.nl
Om fi t te blijven hebben wij ons in 2017 met een bedrijventeam aangemeld bij AKU en zijn wij getraind om 
mee te kunnen doen met een team  jdens Uithoorns Mooiste de loop. Een aantal van onze medewerkers 
is daarna ac  ef lid gebleven en als bedrijf ondersteunen wij AKU met een reclamebord langs de baan en als 
sponsor van diverse ac  viteiten. 
Wij vinden AKU een mooie vereniging met fantas  sche vrijwilligers!

Arrangement Plux
Het is voor de leden van AKU nog steeds mogelijk om voordelig te sporten bij fi tness- en sportcentrum Plux. 
AKU hee   een arrangement met Plux afgesloten waarbij leden van AKU voor een bedrag van € 28,- per maand 
op elk moment en elke dag te fi tnessen bij Plux. Je kunt voor dat bedrag ook meedoen aan alle groepslessen.

Succesvolle wedstrijden bij AKU
AKU hee   in oktober en november weer twee succesvolle crosswedstrijden georganiseerd op en rond de 
atle  ekbaan. 
2 oktober vond de jaarlijkse AH Jos van den Berg Scholierenveldloop plaats. 
Dit jaar hebben meer dan 750 kinderen en leerkrachten deelgenomen. De organisa  e verliep weer vlekkeloos 
en de Springschans en het Veenlandencollege waren de winnaars van de wisselbeker.
30 november organiseerde AKU tradi  oneel de eerste crosswedstrijd van het winterseizoen. 
Onder uitstekende weersomstandigheden verliep ook deze wedstrijd zonder een wanklank en dankzij de vele 
vrijwilligers kunnen we terugkijken op twee prach  ge wedstrijden.
De clubkampioenschappen waren ondanks het slechte weer met meer dan 100 deelnemers ook weer een 
success met veel goede resultaten en veel PR’s.

36e Uithoorns Mooiste de Loop
Zondag 26 januari organiseert AKU voor de 36e keer het grootste eendaagse sportevenement in Uithoorn, 
Uithoorn Mooiste de Loop. De verwach  ngen m.b.t. het aantal deelnemers zijn dit jaar hoog gespannen. Aan 
de eerste twee lopen van het Z&Z Circuit hebben fl ink meer lopers meegedaan dan in voorgaande jaren en 
ook het aantal circuitlopers is fors toegenomen. 
Daarnaast zal deze loop ook in het teken staan van 200 jaar Uithoorn en zal er veel aandacht en publiciteit 
aan het loopevenement worden gegeven.
Alle deelnemers als herinnering een mooie grote handdoek in AKU-kleuren met o.a. het logo van 200 jaar 
Uithoorn mee naar huis mogen nemen. 
De nieuwe folders liggen gereed voor ronddelen, dus ga je ergens heen neem dan een stapel folders mee 
vanuit ‘t  Klokhuis. Dan maken we er samen weer een mooi feest van!

Voucher Intersport/Twinsport
In januari krijgen alle leden van AKU weer een voucher van Intersport/Twinsport waarmee je tegen kor  ng 
loopschoenen en loopkleding bij de ves  ging in Uithoorn kunt kopen. Als je van plan bent om binnenkort 
loopschoenen of loopkleding te willen aanschaff en, en je hebt een maand geduld, kun je gebruik maken van 
de voucher.

Bevrijdingsvuurloop
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland in zijn geheel is bevrijd. Dat maakt van het ophalen van het 
bevrijdingsvuur op 4 en 5 mei in 2020 een speciale gebeurtenis. 
Om dat speciale aspect te benadrukken sprak burgemeester Heiliegers op 5 mei 2019  jdens het binnenhalen 
van het vuur de wens uit dat Uithoorn in 2020 met 75 lopers aan de Bevrijdingsvuurloop zou meedoen.



Wij zijn daar natuurlijk bij hem op teruggekomen en vervolgens zijn we met elkaar de uitdaging aangegaan 
om inderdaad op 4 mei met 75 lopers naar Wageningen af te reizen. 
Bij AKU zijn er vanzelfsprekend voldoende lopers die graag meegaan om het vuur op te halen, daarnaast zal 
de burgemeester zijn best doen om een grote groep ambtenaren aan de start te laten verschijnen.

Let op: 
Vanaf nu kunnen leden en van AKU en hun familieleden zich bij Wil Voorn via  wvtv52@gmail.com  aanmelden 
om mee te gaan met het ophalen van het bevrijdingsvuur. Vermeld daarbij je telefoonnummer en de maat van 
het bevrijdingsloopshirt dat elke loper krijgt. Hou er rekening mee dat de shirts groot vallen. 
Omdat er dit jubileumjaar meer gemeenten mee zullen doen en het risico groter is dat we ‘s nachts niet vroeg 
kunnen starten, hebben we een minimum gesteld aan het tempo dat je moet kunnen lopen om dit jaar mee te 
doen. Je moet de 10 kilometer binnen 65 minuten kunnen lopen.

200 jaar Uithoorn
In oktober is het jubileumjaar ‘200 jaar Uithoorn’ gestart en dat jaar loopt tot eind september 2020. 
AKU is dit jaar met de organisa  e van verschillende spor  eve evenementen in dit kader heel erg ac  ef. Hier 
volgt een opsomming van deze evenementen, volgend jaar komen we daar uitgebreid op terug:
26 januari Uithoorns Mooiste de Loop
5 april  Uithoorns Mooiste de Wandeling
9 mei  Familie estafe  e door het centrum van Uithoorn
14 juni  Urban trail door Uithoorn en De Kwakel  
29 augustus Special games op de accommoda  e van AKU

8 maart Pupillen indoorwedstrijd in Apeldoorn
Op zondag 8 maart wordt een wedstrijd voor pupillen gehouden in de prach  ge indoorhal in Apeldoorn, hier 
wordt ook al  jd het NK Atle  ek indoor afgewerkt. Deze wedstrijd staat voor iedereen open en AKU wil daar 
ook met een groep pupillen heen. 
De wedstrijdsecretaris zal je daarover binnenkort bericht geven, opgeven kan ook via haar. 
Aanmelden via www.atle  ek.nu kan ook, vanaf heden. 
! Zet de datum alvast in je agenda.

Langs deze weg wensen we alle leden en iedereen die betrokken is bij de vereniging fi jne feestdagen en een 
mooie jaarwisseling toe.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


