
 

Uithoorn, september 2021 

 

Beste leerlingen! 

 

Wisten jullie dat het winkelcentrum Amstelplein 30 jaar bestaat?  

Dat stamt dus nog uit de vorige eeuw!  

Om dit te vieren zijn de winkeliers van het Amstelplein  benieuwd in welke winkel jij een kijkje zou 

willen nemen. Dus……. heb jij altijd al willen weten: 

 

Hoe jouw oren werken? 

Hoe groot het magazijn is van de Albert Heijn? 

Van welk dier die lekkere spekjes voor de stamppot komen? 

Hoe je chocolade opwarmt? 

Hoe de bakker zijn brood bakt? 

Hoe je bloemen bij elkaar zoekt? 

Of heb je misschien een heel andere vraag of meteen jouw favoriete winkel in gedachten? Laat het 

ons weten en vul de achterkant van dit formulier in, samen met je ouders. Lever het in bij de winkel 

waar jij een kijkje wil nemen en wie weet wordt jij uitgenodigd om op woensdagmiddag 22 

september naar de winkel van jouw keuze te komen! 

Wij kijken uit naar jouw komst! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De winkeliersvereniging van winkelcentrum Amstelplein 

 

 

Op 18 september wordt bekend gemaakt welke kinderen worden uitgenodigd. Zit jij daar bij? Dan 

ontvangen je ouders/ verzorgers bericht van ons. De kinderen die worden uitgenodigd krijgen bericht 

van de organisatie, maar je kunt het ook checken op de FB pagina van het Amstelplein. 

Op woensdagmiddag 22 september (na schooltijd) worden de kinderen gevolgd door een kleine 

cameraploeg die een verslag maakt van de bezoekjes aan de winkels. Dit verslag wordt vanaf 25 

september geplaatst op de Social Media kanalen van het winkelcentrum Amstelplein. 

 

Deze actie is opgezet voor alle kinderen in Uithoorn van 6 tot en met 12 jaar 

  



 

 

 

Vul onderstaande gegevens in en lever dit formulier in bij de winkel van jouw keuze op het 

winkelcentrum Amstelplein! Lever het formulier op uiterlijk 17 september 2021 in. 

Deelnemende winkels (kruis jouw keuze aan): 

O  Oorwerk (gehoorapparaten, gehoorbescherming en hoor-testen) 

O  Plein 57 (restaurant) 

O  Drogisterij Boogaard 

O  Hema  

O  Otto Bloemkunst 

O  Juwelier Sparnaaij 

O  Keurslager Gert Stronkhorst 

O  Hand(ig) Werk  (voor teken en scrapbook materialen) 

O  Modehuis Blok 

O  Alexanderhoeve (kaaswinkel) 

O  Bakker van Maanen 

O  De Chocotoko 

O  Bruna (boekwinkel en PostNL punt) 

O  Albert Heijn Jos van den Berg 

Wat zou je willen zien, doen of vragen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leeftijd:……………. 

 

Ouders/verzorgers 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


