
Brug Ganzendiep
Deze brug wordt vanaf maandag 
19 augustus tot en met ongeveer 
28 augustus 2019 opgeknapt.

Brug Grevelingen/Frees
Deze brug is inmiddels opge-
knapt. 

Welke bruggen worden 
nog opgeknapt?
- Ganzendiep 
- Gaastmeer
- Fermoor/Fender
- Fender/Flottieltje
- Grift/Gaastmeer
- Gouwzee/Grift
- Grevelingen/Frees
- Grevelingen/Gooimeer

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of ver-
gunningen bij u in de buurt. Bovendien leest u waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen 
kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U 
vindt de offi ci le mededelingen en bekendmakingen 
ook op www.uithoorn.nl en op https //zoek.offi cielebe-
kendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 
513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. 
Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen 
de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet 
schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders 
van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de ge-
meente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U 
kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na 
de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u 
het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaar-

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemeester 
en wethouders over het uiterlijk en 
de plaatsing van bouwwerken. 
Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Evenementen in Uithoorn
23 aug Foodtruckfestival
31 aug Hollands aan de Amstel
31 aug t/m 3 sept Kermis De Kwakel

Wist je 
dat?

September staat voor de deur, 
de maand dat alles weer be-
gint: de scholen, een nieuw 
(sport)seizoen en allerlei leu-
ke culturele activiteiten. De 
gemeente wil dat alle kinde-
ren hier aan kunnen meedoen. 
Voor gezinnen met weinig inko-
men biedt de gemeente daar-
om een Kindpakket aan. Kin-
deren (4-18 jaar) kunnen een 
bijdrage krijgen voor de kosten 
van bijvoorbeeld school, kle-
ding, vervoer, fiets, vakantie 
of kinderactiviteiten. Deze re-
geling uit het Kindpakket heet: 
‘Declaratiefonds maatschap-
pelijke participatie jonge-
ren’. Ook is zijn we aangeslo-

ten bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Uit dit fonds wordt 
contributie/lesgeld betaald voor 
kinderen die lid willen worden 
van een vereniging. Gaat u kind 
naar het voortgezet onderwijs 
en heeft hij/zij een computer 
nodig? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor maximaal 450 
euro voor de aanschaf hiervan. 
Dit noemen wij de computer-
regeling. 

Meer informatie over deze 
3 regelingen uit het Kind-
pakket op www.uithoorn.
nl/kindpakket. Of bel met 
(0297) 513 111.

 
 
 

 

 

 

 

 

IEDER KIND MOET EEN KANS  
KRIJGEN OM MEE TE DOEN 

 
 UW DOCHTER WIL OP DANSLES…  
…en uw zoon wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet 
halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur betaalt de contributie en/of attributen tot een maximum van € 225 per kind voor 
sport en € 450 per kind voor cultuur, per cursusjaar, voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE EN 
CONTACTGEGEVENS: 
JEUGDFONDSSPORTENCULTUUR.NL 

Cursussen ‘Omgaan met 
dementie’ voor partners 
en voor kinderen
Mantelzorg & Meer start een 
cursus ‘Omgaan met Demen-
tie’ voor partners van iemand 
met dementie en een cursus 
voor kinderen van iemand met 
dementie. U krijgt informa-
tie over dementie en tips en 
handvatten voor het omgaan 
met uw veranderende part-
ner of ouder. Daarnaast is vol-
op gelegenheid voor het delen 
van ervaringen. De partner-
cursus start op 23 september 
van 10.30 tot 12.30 uur en be-
staat uit zes wekelijkse bijeen-
komsten. De cursus voor kin-

deren van een ouder met de-
mentie start op 24 september 
van 19.30- 21.00 uur en be-
staat uit twee bijeenkomsten. 
Locatie: De Horizon, Kruis-
laan 54 in Hoofddorp. Aanmel-
den kan tot 18 september. De 
cursus is bedoeld voor mantel-
zorgers uit Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen via (020) 333 53 53, 
e-mail info@mantelzorgen-
meer.nl of kijk op www.mantel-
zorgenmeer.nl

Werk in uitvoering

 HERBESTRATEN WIKKE
Door spoorvorming en kuilen ont-
staat er steeds bij regen veel plas-
sen op de weg aan de Wikke. We 
gaan daarom de weg opnieuw be-
straten. 

Planning
De werkzaamheden beginnen in 
de week van 2 september 2019 
en duren ongeveer 12 weken. 
De aannemer doet het werk in 4 
fases. In overleg met het Alkwin 
Kollege is gekozen om na de va-
kantieperiode te beginnen. Het 
werk is wel afhankelijk van het 
weer. Het kan gebeuren dat de 
werkzaamheden iets opschuiven 
in tijd. De beplanting brengen we 
in het plantseizoen (november of 
december) aan.

Bereikbaarheid
De aannemer begint in het dood-
lopende gedeelte van de Wikke 
bij de garageboxen (fase 1). In 
het deel waar de aannemer be-
zig is, kunt u tijdelijk niet parke-
ren. Wij vragen uw begrip hier-
voor. Voor de bereikbaarheid bij 
fase 2, maakt de aannemer een 
tijdelijke doorgang voor gemoto-
riseerd verkeer tussen Aan Het 
Spoor en Wikke.

 ONDERHOUD ACHT 
BRUGGEN 

 MEERWIJK-OOST 
Acht bruggen in Meerwijk-Oost 
worden in gedeelten opgeknapt. 
Het gaat om werkzaamheden om 
de levensduur van de bruggen te 
verlengen. Palen, leuningen en 
andere onderdelen kunnen wor-
den vervangen. Dit verschilt per 
brug. Het onderhoud van een 
brug duurt ongeveer 2 weken.

6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

schrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wet-
houders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve 
als dit anders staat aangegeven. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? 
Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit 
via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na 
de verzending van de beslissing versturen. U dient 
uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van 
de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de be-
handeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, 
wordt met uw beroepsschrift de werking van het be-
sluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Vervolg op volgende blz.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzage-

periode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019 
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en 
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.

    • Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzagepe-
riode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer 
L. Schuyt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-046606, Fresialaan 46, het wijzigen van de constructie (verzonden 

09-08-2019);
Uithoorn
- 2019-052251, Potgieterlaan 34, het plaatsen van een dakkapel (verzon-

den 12-08-2019);

 OVERIGE VERGUNNINGEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-045120, Distellaan 6, plaatsen zeecontainer van 19 augustus t/m 

15 november 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-030306, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning 

voor Kermis De Kwakel van 30 augustus t/m 3 september 2019 (verzon-
den 15-08-2019).

Uithoorn
- 2019-054539 Kuyperlaan 2, plaatsen eco-toilet en schaftkeet van 26 au-

gustus t/m 20 september 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-056081, Nijhofl aan 26, plaatsen afvalcontainer van 2 augustus t/m 

16 september 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-037126, Randhoornweg 90, 3-Nations BMX Cup van 6 t/m 8 sep-

tember 2019 (verzonden 13-08-2019);
- 2019-057737, Wilhelminakade, Marktplein en evenementensteiger, ont-

heffi ng art.35 Drank- en Horecawet voor Hollands aan de Amstel op 31 
augustus 2019 (verzonden 15-08-2019);

- 2019-048437, Wilhelminakade, Marktplein en evenementensteiger, eve-
nementenvergunning voor Hollands aan de Amstel op 31 augustus 2019 
(verzonden 15-08-2019).

In september 1989 zijn Dion en 
Ineke van Tol hun exportbedrijf 
Duoplant gestart. Er is alle jaren 
veel geëxporteerd, naar onder 
andere landen als Japan, Filippij-
nen, Madeira, Cyprus, Duitsland 
en nu vooral naar de Oostblok-
landen, zoals Bulgarije, Hongarije 
en Roemenië.
Circa 15 jaar geleden begon ook 
de binnenlandse verkoop, eerst 
met een stalletje aan de weg 
waar vooral planten werden ver-
kocht. Na de komst van de twee 
zoons, André en Nico, bij de zaak, 
is ook gestart met de verkoop van 
bloemen. Elk weekend verkoch-
ten zij bloemen en planten, toen 
nog in een aangeklede viskar met 
een melkbus waar mensen het 
geld in konden deponeren. 
De vraag naar bloemen en plan-
ten steeg, daarom werden er in 
het weekend ook kleine boeket-
jes verkocht. Het kon niet lang 
meer duren of er moest speciaal 
ingekocht worden voor de bloe-
menstal. Daar zij niet meer alleen 
in het weekend bloemen en plan-
ten wilden verkopen, want er was 

de gehele week vraag naar bloe-
men en planten, kochten Dion en 
Ineke een mooie kraam, die elke 
dag weer werd aangevuld met de 
mooiste verse bloemen.

Feestdagen
Met feestdagen, zoals Valentijns-
dag, Pasen, Moederdag en Kerst, 
werd het te druk bij de kraam aan 
de wegkant. Fietsers werden bij-
na omver gereden door klanten 
en anders wel door mensen die 
hun auto’s parkeerden aan de 
wegkant. Dit kon zo niet langer! 
Er moest verhuisd worden naar 
de achter gelegen parkeerplaats, 
gelukkig wisten de klanten de-
ze locatie al gauw weer goed te 
vinden. Tijdens de koude winter-
maanden werd de bloemenstal 
naar binnen verhuisd. De laatste 
tien jaar is er veel veranderd, zo is 
er een prachtige nieuwe kas ge-
bouwd om de bloemen en plan-
ten in te kunnen verkopen en 
er zijn diverse bloemenwinkels 
in de regio bijgekomen. Verder 
wordt veel gelegenheidsbloem-
werk verzorgd, zoals voor trou-

Trots op particuliere en zakelijke klanten

Duoplant viert 30-jarig 
bestaan met fi etstocht

Column van het Inwonerscollectief DRV

Burgerlijk 2.0

Gewoon is maar saai
Het is een hele tijd niet echt 
hip geweest om gewoon te 
zijn. Gewoon is maar saai, niet-
waar? Dat is voor burgerlijke 
types! Was het waardeoordeel 
van niet burgerlijke types. Men 
moest vooral anders zijn. Want 
een standaard leven, dat heeft 
iedereen al. Een kantoorbaan, 
een gezin, tv-programma’s kij-
ken waar iedereen naar kijkt, 
aardappelen eten, een tussen-
woning en op vakantie naar 
een camping in Nederland of 
nog erger Duitsland. Zomaar 
een paar kwalifi caties waardoor 
men als burgerlijk bestempeld 
zou kunnen worden. Niet echt 
waar je op feestjes de aandacht 
mee trok. 

Ontspanning in plaats 
van stress
Maar als je je echt wil onder-
scheiden moet je je natuurlijk 
niet laten leiden door wat an-
dere mensen vinden wat goed 
voor jou is. Laat de regie over 
jouw leven niet door anderen 
bepalen. Hou de regie zelf over 
jouw leven. Jij weet immers 
zelf toch wel waar je je prettig 
bij voelt? De alledaagse din-
gen zijn juist vaak zo bijzonder. 
Een leuk gesprek met de buren, 
een etentje met vrienden, een 
wandeling door het bos, ja zelfs 
bowlen of een potje Keezen 
met gezellige mensen kan toch 
heerlijk zijn. Niets meeslepend, 
maar tegelijkertijd zo ontzet-
tend bevredigend! 

Geen druk of stress
Zitten we nu werkelijk allemaal 
te wachten op roem of fortuin. 
Prima hoor als mensen dat wil-
len en er alles aan doen om 

dat te bereiken en veel voor la-
ten staan. Respect zelfs als je 
dat echt uit jezelf wil. Iedereen 
moet doen waar hij of zij zich 
prettig bij voelt. Maar veel men-
sen willen toch gewoon genie-
ten van de dagelijkse dingen 
om gelukkig mee te zijn. Even 
geen druk, stress maar een 
stukje ontspanning en jezelf 
moge zijn. Geen prestatie en/
of competitiedruk. Het gewoon 
samen leuk met elkaar hebben. 

Gewoon is niet gek
Als je ‘gemiddeld’ of ‘gewoon’ 
bent is dat niet normaal? Nor-
maal zijn is echt niet gek. Veel 
mensen vinden het juist fi jn om 
niet beroemd te zijn. Die willen 
helemaal niet in de belangstel-
ling staan en/of anders zijn dan 
anderen. Zij willen juist samen 
optrekken met anderen en niet 
boven het maaiveld uitsteken. 
Er is echt niets mis mee om nor-
maal, gemiddeld, burgerlijk of 
gewoon te zijn? Helemaal niet! 
Sterker nog er zijn mensen die 
in alle anonimiteit andere men-
sen helpen of vrijwilligerswerk 
doen en daar heel blij van wor-
den. Zij willen niet bijzonder 
zijn of opvallen maar zijn ge-
woon sociaal en betrokken in-
woners. 

Sociaal zijn verrijkt je leven
En geloof mij dat voor het oog 
succesvolle mensen best te-
gen kunnen vallen, als je ze be-
ter leert kennen. Ze zijn vaak in-
dividualistisch ingesteld en de 
woorden samen en sociaal ko-
men vaak niet voor in hun woor-
denboek, Veel ‘doorsnee’ men-
sen zijn juist veel bijzonderder. 
En ook rijker. Ze doen iets voor 
de samenleving. Ze verrijken 

zich niet met euro’s maar met 
een goed gevoel. Sociale rijk-
dom is dat! Het voelt gewoon 
goed als je iets doet voor een 
ander. Het geeft je zelfvertrou-
wen, je beseft dat je niet bijzon-
der hoeft te zijn om iets toe te 
voegen aan het gezamenlijk 
belang. Het geeft gewoon een 
gelukkig gevoel als je iets voor 
anderen kan doen. Hoe gelukki-
ger je bent, hoe meer je dat ge-
luk haalt uit de alledaagse din-
gen. Hoe meer mensen je ont-
moet, hoe meer je inziet dat ie-
dereen in essentie hetzelfde is. 
Hoe meer je jezelf ontwikkelt, 
hoe meer je ontdekt dat je pri-
ma bent zoals je al bent. Hoe 
meer je ziet dat samen dingen 
doen veel leuker is dan anders 
te zijn of om een individualist te 
zijn. Hoe meer je gaat inzien dat 
delen eigenlijk leuker is dan al-
les zelf voor jezelf te willen heb-
ben. 

Wordt lekker burgerlijk
Je hoeft dus niet bijzonder te 
zijn om in jezelf te geloven, niet 
succesvoller te zijn om geluk-
kig te zijn, niet op te vallen om 
speciaal te zijn, niet te verande-
ren om jezelf te zijn, maar je kan 
gewoon lekker burgerlijk zijn. 
Burgerlijk zijn is misschien wel 
de nieuwe trend waar we op 
zitten te wachten. Samen lek-
ker burgerlijk dingen samen op 
gaan pakken en onze leefom-
geving wat leuker maken met 
elkaar. Niet op alles zitten af te 
geven en achterover gaan han-
gen maar als burgers zelf initia-
tief nemen en oplossingen zoe-
ken. Burgerlijk 2.0 is misschien 
wel de oplossing voor heel veel 
zaken die we als samenleving 
moeten gaan oplossen. 

Heeft u er zin in om lekker bur-
gerlijk samen dingen op te 
gaan pakken en gezamenlijk 
sociale rijkdom te gaan verga-
ren? Stuur dan een email naar: 
drv@inwonerscollectief.nl 

Hoe meer inwoners zich aan-
sluiten hoe meer burgerkracht 
we krijgen en samen dingen 
kunnen oppakken. Dat is toch 
mooi burgerlijk en niks mis 
mee?!

Sinds begin juli is Nencies Sum-
mer Store gevestigd (in het pand 
van Stella Thomas Fashion) aan 
de Herenweg 21 in Vinkeveen. 
Nencies lingerie en badmode is al 
26 jaar een begrip in Haarlem en 
wil met de Summer Store klanten 
bedienen uit de omgeving waar 
eigenaresse Nancy zelf woont. 
De tijdelijke winkel biedt kwali-
teits badkleding aan van beken-
de merken als Maryan Mehlhorn, 
Roidal en Antigel tegen scher-
pe prijzen. U vindt er alles om uw 
strandoutfi t compleet te maken. 
Pareo’s, kaftans en tunieken, maar 

ook strandtassen, hoeden en slip-
pers. Alles handig bij elkaar op 
één adres. Naast de badkleding 
kunt u in Nencies Summer Store 
ook terecht voor lingerie. Beha’s, 
body’s en (onzichtbare) slips; ge-
maakt van het fi jnste kant of glad 
en naadloos. Alles aantrekkelijk 
geprijsd.
De voorraad wordt wekelijks aan-
gevuld en er is ook een cadeau-
hoekje met sieraden en andere 
leuke hebbedingetjes. De winkel 
is geopend op donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.30 tot 
17.30 uur. 

Voordelige badmode en 
lingerie

Hopelijk voelt diegene die dit 
heeft achtergelaten, zich aan-
gesproken

Anja Zijderveld

LEZERSPOST

Groenafvalplaats 
in De Kwakel

Veel hulp voor 
onwel kind

Op maandag 12 augustus zijn 
rond half zeven in de avond de 
hulpdiensten massaal in actie ge-
komen voor een onwel geworden 
kind in de Karel Doormanlaan Uit-
hoorn. Twee ambulances kwa-
men ter plaatse, evenals twee po-
litiewagens en de traumaheli is in 
de buurt geland. Het 2-jarige jon-
getje is met spoed overgebracht 
naar een ziekenhuis.

werijen, maar ook rouwarrange-
menten, boeketten voor de za-
kelijke markt met jubileumboe-
ketten, baliearrangementen, etc. 
Ook dochter Sandra is tot de zaak 
toegetreden. 

Dertig jaar
De familie is trots op haar klan-
tenkring, zowel in het buiten-
land voor de export, de groot-
handel klanten, als de binnen-
landse klanten particulier en za-
kelijk. Daarom vieren zij graag sa-
men met hun klanten op 15 sep-
tember het 30-jarig bestaan met 
een fi etstocht! Opgeven voor de-
ze fi etstocht kan via de website 
www.duoplant.nl of in één van de 
winkels. 
Deelname kost 9,50 euro per per-
soon. Dit bedrag is inclusief di-
verse activiteiten  en bovendien 
wordt er voor alle consumpties 
gezorgd. De fi etstocht is circa 30 
kilometer lang. Er wordt verza-
meld bij de hoofdvestiging aan 
de Legmeerdijk 274 in Amstel-
veen waar tussen 11.00 en 12.00 
uur gestart kan worden. Deze 
fi etstocht is voor jong en oud, 
deelnemen kan met het hele ge-
zin. Fiets en feest mee met Duo-
plant. De dag wordt afgesloten 
met een hapje, een borrel of an-
der drankje.

BURGELIJK
IV.)
1) Behoudend 2) Bekrompen 3) Burgermannetjesachtig
4) Bourgeois 5) Beknepen 6) Civiel 7) Eerbaar 8) Eenvoudig 
9) Fatsoenlijk 10) Kleingeestig 11) Kleinsteeds 12) Kneuterig...

Dat is wel heel erg burgerlijk! Dit heeft u vast wel eens gehoord. Als ie-
mand je zo noemt, voelt dat vaak niet als een compliment. Als je lie-
ver kiest voor de burgerlijke basis, dan een avontuurlijk bestaan ben 
je dan mislukt? Wat is er eigenlijk mis met burgerlijk zijn? Het is mis-
schien wel prima om ‘normaal’, burgerlijk of gewoon te zijn. Wees er 
niet bang voor, maar wees er juist trots op om een burger te zijn. 




