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DE NUONWEG IS OPEN
‘En het is onderdeel van een groter plan’ 

■  Het hek is weg. Op 15 december is de Nuonweg opengegaan, na jaren van 

politiek steggelen en een lobby van bewoners. De kruispunten zijn aangepakt 

en er is een verlicht fietspad aangelegd. Iedereen kan nu veilig en makkelijk 

boodschappen doen bij de Maxis.
 

Winkelcentrum Maxis Muiden werd geopend in 1972, als eerste en enige 

weidewinkel – een grote op zichzelf staande winkel buiten de bebouwde kom 

– van Nederland. Hoe fantastisch het was in die tijd kan Ingrid vertellen, ze 

werkt hier al 41 jaar met veel plezier en kan de mooiste anekdotes vertellen. 

Ze herinnert zich die keer dat een rijke sjeik kwam shoppen en de kassa’s spe-

ciaal op dollar werden gezet. Je leest haar verhalen op pagina 4. Ze werkt nog 

steeds bij Maxis, nu bij de servicebalie van Albert Heijn, en vindt het nog net 

zo gezellig. “Het is voor mij een soort familie geworden.”
 

Voorzitter van de winkeliersvereniging Ben Boogaard: “Maxis is niet alleen een 

winkelcentrum, maar ook een plek waar heel veel mensen werken. We heb-

ben zo een belangrijke positie in de regio.” Hij noemt het een mijlpaal dat de 

Nuonweg nu open is. “En het is onderdeel van een groter plan.” Want dat is zijn 

nieuwtje voor 2021. Kijk maar op pagina 3.

Veel leesplezier
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FEESTELIJKE OPENING OP 11 DECEMBER 2020

HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Wethouder Sharon Dijksma: ‘Een goede en 
veilige verbindingsweg’

Een korte geschiedenis van ‘de Nuonweg’

■  De Overdiemerweg is sinds 11 de-
cember weer definitief open. De nieuwe 
ontsluitingsweg van IJburg maakt ook 
Muiden en Weesp beter bereikbaar 
en zorgt ervoor dat scholieren uit de 
omgeving veilig op de fiets naar school 
op lJburg of Zeeburgereiland kunnen en 
vice versa. Ook de Maxis is weer zonder 
omweg bereikbaar. Wethouder Sharon 
Dijksma van Amsterdam, voor de laatste 
keer omgereden via de A1, opende de 
weg feestelijk, samen met haar collega’s 
van Gooise Meren en Diemen.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en 
Vervoer): “Op Zeeburgereiland en IJburg 
komen meer woningen en bewoners bij. 
Het Oostelijk Havengebied verandert 
daarom langzamerhand van een oostelijk 
naar een meer centrale wijk in de stad. 
Om de verschillende gebieden beter te 
verbinden met de stad en de regio, en 
het verkeer in goede banen te leiden, zijn 
aanpassingen nodig en zetten we extra 
in op OV en fiets. Zo is tram 26 gekop-
peld gaan rijden om meer passagiers te 
kunnen vervoeren, werken we aan een 
tijdelijke pontverbinding voor fietsers 
en voetgangers naar het Oostelijk Ha-
vengebied en is de openstelling van de 
Overdiemerweg per vandaag een feit.”

■  Voor de bewoners van Amsterdam-Oost en omstre-
ken was het populaire winkelcentrum Maxis járenlang 
niet makkelijk bereikbaar – zeg maar via een enorme 
omweg van 15 kilometer. Omdat de gemeenten Am-
sterdam en Diemen dat – toen nieuwe wijken zoals 
Zeeburgereiland en IJburg nog niet bestonden – zo 
hadden afgesproken. Als de Oostelijke Ontsluitingsweg 
van IJburg naar de A1 via de Uyllanderbrug opengaat, 
dan moet de Nuonweg dicht.
 
Maar bewoners uit alle windstreken bleken juist graag 
bij Maxis te willen shoppen. Omdat het gemakkelijk en 
snel is, met gratis parkeren voor de deur.
 
Hoe zit het ook alweer? De Nuonweg is het deel van de 
Overdiemerweg dat over het Nuonterrein (nu Vatten-
fall) loopt, op het grondgebied van Diemen. Vanaf de 
oplevering van IJburg in 2003 maakten bewoners naar 
hartenlust gebruik van deze weg, met instemming van 
Nuon overigens. Toch kwam er een hek, in 2014 werd 
de weg kordaat afgesloten, zoals destijds afgesproken.
 
Maar toen kwamen de bewonersprotesten, petities en 
een politieke lobby, onder andere van de Amsterdamse 
VVD. Het zou uiteindelijk vier jaar duren tot er op de 
gemeentekantoren van Amsterdam en Diemen werd 
besloten – in januari 2018 – dat de weg definitief open 
mocht, mits die veiliger zou worden gemaakt. Niet al-
leen voor auto’s, maar ook voor de vele fietsers die pas-

seren, zoals scholieren tussen Amsterdam en Muiden/
Weesp, recreanten – er ligt schitterende natuur vlak bij 
de Maxis – en mensen die op de fiets hun boodschap-
pen doen.
 
Aan die herinrichting is de afgelopen jaren hard 
gewerkt. Na jaren van voorbereiding, onderzoek en 
overleg met buurgemeentes Diemen en Gooise Meren, 
stakeholders Vattenfall en Maxis, RWS en provincies 
Noord-Holland en Flevoland, is de gemeente Amster-
dam in juni 2020 gestart met de herprofilering van de 
Overdiemerweg en de Pampusweg. Ook de kruising 
Overdiemerweg-Fortdiemerdamweg is aangepast, met 
verkeerslichten en een plateau voor veilige fietsover-
steek. Langs de nieuwe Overdiemerweg ligt een breed 
tweerichtingsfietspad, overgaand in een fietsstraat langs 
de Pampusweg. Na openstelling van de Overdiemerweg 
wordt onderzocht of de aansluiting van de Maxisweg 
met de Pampusweg aan kan worden gepast, zodat het 
laatste stukje busbaan tussen Almere, Muiden, Weesp 
en IJburg een volledig vrije busbaan wordt.

Vrijdag 11 december 2020. Wethouder Sharon Dijksma opent de Nuonweg. Links wethouder Nico  
Schimmel van Gooise Meren en rechts Martin Cornelissen van de gemeente Diemen.
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VOORZITTER VAN WINKELIERSVERENIGING MAXIS:

MAXIS MUIDEN, MAKKELIJK BEREIKBAAR

‘De kortste weg van Amsterdam naar hier, zo simpel is het’

Precies waar de A1 en de A9 samenkomen

■  Ben Boogaard is niet alleen bedrijfsleider 
van de populaire XXL Carwash, hij is ook 
voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij 
werkt al sinds 2004 op het Maxis-terrein, al 
die jaren tot genoegen. “Je hebt dat denk 
ik nergens, de combinatie van een mooi 
winkelcentrum en een wasstraat. Dat maakt 
het uniek en interessant. Ik zie veel koppels 
voorbijkomen die zich splitsen: één doet de 
boodschappen, de ander gaat tanken en haalt 
de auto door de wasstraat.”
 
Sinds een paar jaar is Ben voorzitter, hij zit al 
vele jaren in het bestuur. “Ik vind het belang-
rijk om een beetje betrokken te zijn. Maxis 
is niet alleen een winkelcentrum, maar ook 
een plek waar heel veel mensen werken. Voor 
die mensen, en voor de vele bezoekers van 
Maxis, maak ik me graag sterk. We hebben 
een belangrijke positie in de regio.”
 
Dat de Nuonweg open is, noemt hij een mijl-
paal. Voor Amsterdammers en voor de veilig-
heid van fietsers die van Weesp en Muiden 
naar de hoofdstad gaan en andersom. “Het 
was een lange weg. Er is jaren voor gestre-
den, en nu is het moment eindelijk daar. De 
kortste weg van Oost naar hier loopt via deze 
weg, zo simpel is dat.”
 
Een nieuwtje
Deze mijlpaal past in het grote Maxisplan, 
zegt Ben dan. “We gaan volgend jaar onze 
enorme buitenruimte en het parkeerterrein 
opnieuw inrichten. Het wordt mooier, mo-
derner, duurzamer en veel groener. We gaan 
het logischer indelen, compleet met zonne-
panelen en elektrische laadpalen. Ja, daar kijk 
ik enorm naar uit.”

Maxis Muiden is met de auto uitstekend bereikbaar voor winkelpubliek 

uit Muiden, IJburg, Amsterdam-Oost en Zuidoost, Diemen, Almere Poort, 

Weesp, Naarden en uit de omgeving van Het Gooi. Parkeren is er gratis.

Maxis ligt aan de A1, vlak bij de A9 en is makkelijk te bereiken via de af-

slag S114 en de heropende Nuonweg. Vanuit IJburg is het slechts enkele 

minuten rijden. Vanaf Muiden neem je afrit 3.  

S1
14

S114
afrit 3

Nuon
weg



■  Al bijna twintig jaar staat Urker Visspecialiteiten 
Baarssen op het plein van de Maxis en met heel 
veel plezier en passie verkopen ze er verse vis en 
snacks. Manager Barend Baarssen leerde het vak 
van zijn vader, de familie weet precies hoe het 
hoort. Medewerkster Liesbeth, net als Barend van 
Urk, staat vandaag in de kar met Karin en Mariska. 
Het enthousiasme spat ervan af.
 
“We zijn een Urker viswinkel met veel lekkere en 
verse producten. Elke dag voor we naar Muiden 
gaan maken we een rondje over Urk. Dan halen 
we verse broodjes bij de bakker en net gevangen 
vis bij de vishandel, zoals zalm, kabeljauw en 
schol.” Ze kan uiteraard ook soorten als sliptong 
en tonijn leveren. “Je hoeft maar even te bellen en 
we nemen het voor je mee. Want het moet wel 
dagvers zijn.”
 
Maxis is een fantastische plek om te werken, zegt 
Liesbeth. “Mensen zijn enthousiast en vriendelijk. 
Ze houden van een praatje en wij ook. We hebben 
veel vaste klanten, ook ouderen. Zo hebben we 
een sociale functie. Veel mensen komen tussen 
het boodschappen doen door lekker gebakken vis 
halen.”
 
December is een drukke maand en de tijd van 
de mooie visschotels. “We hebben onder meer 
gourmetschotels, saladeschotels en gerookte vis in 
de aanbieding. Op onze Instagrampagina zie je er 
voorbeelden van.”
“Omdat Barend ook in het bestuur zit krijgen we 
mee wat er achter de schermen allemaal gebeurt 
om een winkelcentrum gezellig te maken. Dat is 
veel, hoor. Ze maken er echt wat leuks van met z’n 
allen.”

■  Deze feestdagentijd is het altijd extra druk en 
gezellig voor Jan Lubbers. Samen met zijn moeder 
Gwen en vader Jan bestiert hij de oliebollenkraam 
die in het midden van het Maxis-terrein staat, 
voor de ingang naar het overkapte gedeelte van 
het winkelcentrum. Al 22 jaar zit de familie in het 
vak, sinds vier jaar staan ze hier in Muiden. Met 
oliebollen, wafels, berliner bollen, krentenbollen, 
appelflappen en appelbeignets en noem maar op. 
“We hebben alles wat bij een echte oliebollen-
kraam hoort,” lacht Jan.
 
Hij vindt het gezellig hier. “Heel anders dan in de 
stad, waar we ook gestaan hebben. Hier komen 
veel verschillende mensen, het is heel kleurrijk.” 
Medewerker Diana kan dat beamen: “Mensen zijn 
heel vriendelijk, ze komen echt om te winkelen, 
hebben de tijd.” Zij kent de Maxis nog van toen 
het een grote hal was, één winkel met een hele rij 
kassa’s. “Toen had het ook veel sfeer, hoor.”
 
Terwijl Jan een grote schaalt vult met verse bollen 
– ‘we bakken ze elke dag vers’ – vertelt hij wat zijn 
oliebollen nou zo lekker maakt. “Het is traditie hè. 
We zijn enorm gemotiveerd om de allerlekkerste 
te verkopen. We zijn een familiebedrijf en daar zet 
ik me met veel plezier voor in.”
 
Ondertussen bereidt hij zich voor op de drukste 
dag van het jaar: oudjaarsdag. “Dan werk ik de 
hele nacht door. Ik begin om 00.00 uur met bak-
ken. Rond 7.00 uur gaat de winkel open en komen 
de eerste klanten. Het is mijn taak om te zorgen 
dat er zeker tot 17.00 uur genoeg oliebollen zijn. 
Het is een speciale dag waar elke oliebollenbakker 
naar uitkijkt. We hopen op veel gezelligheid en op 
een gelukkig nieuwjaar.”

Urker Visspecialiteiten 
Baarssen
‘Je hoeft maar te bellen en 
we nemen de vis vers voor 
je mee’Oliebollenkraam 

Oliebollerie
‘Naar oudejaarsdag kijkt 
elke oliebollenbakker uit’

SMAAKMAKERS 
VAN DE MAXIS
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■  “Ik was 23 denk ik, het was 1978, ik had kleine 
kinderen en wilde in de avonduren wat bijverdie-
nen. Zo kwam ik hier. Ik kon terecht als vakkenvul-
ler bij Albert Heijn, samen met allemaal studenten. 
Wat heb ik gelachen in die tijd. We hielden mekaar 
altijd een beetje voor de gek. Ze vonden mij bur-
gerlijk natuurlijk, met m’n kinderen.”
Ingrid Schouten kijkt met blije ogen de hal in. Ze 
werkt al 41 in dit pand, precies waar ze nu staat. 
Ze woont in Muiden, ‘lekker dichtbij’, en kan uren 
vertellen over wat ze allemaal voor moois heeft 
meegemaakt.
 
“Het was toen een hele grote hal, die liep van wat 
nu Burger King is tot ongeveer Pet’s Place, Waar we 
nu staan was het magazijn. We hadden een restau-
rant, mode, hardwaren, een bakkerij, drogisterij, 
speelgoed, tv ’s, koelkasten, je kunt het zo gek niet 
bedenken of het was er. Buiten was dan nog een 
rij van kleine winkels, zoals een tabaksshop en een 
reisbureau. Met zeshonderd man personeel in die 
tijd, en een rij van veertig kassa’s.”
 
Maxis was uniek, vertelt Ingrid. “Van heinde en 
verre kwamen mensen, uit Maastricht en uit Gro-
ningen, hele bussen vol. Op een gegeven moment 
kwam er een sjeik met z’n hele entourage. Twee 
van de veertig kassa’s werden speciaal voor hem 
op dollar gezet. Hij kocht voor een vermogen aan 
spullen, alleen al voor 6000 gulden aan speelgoed 
voor z’n zoontje. Dat was heel bijzonder om van 
dichtbij mee te maken.”
 
Op een gegeven moment werd de weidewinkel 
overgenomen, herinnert ze zich. Maxis heeft 
verschillende eigenaren gehad en werd uiteindelijk 
de Maxis die het nu is. “Ik ben al die tijd gebleven. 
Na mijn vakkenvultijd ben ik beveiliger geworden, 
ik kreeg een pak en alles aangemeten. Toen kwam 
ik op de klantenservice, dat was ook zo’n leuke tijd. 
Het was mijn sport om boze mensen toch blij naar 
huis te krijgen. Nou dat lukte me, hoor.”
 
Daarna is Ingrid nog telefoniste geweest en sinds 
twaalf jaar werkt ze bij de servicebalie van Albert 
Heijn. “Ik noem het een betaalde hobby, ik vind 
het werken zó leuk. Hele generaties heb ik zien 
opgroeien. En ik heb veel lol met mijn collega’s, 
ook die van de andere winkels. Het is voor mij een 
soort familie geworden. Nee, ik heb er nog lang 
geen genoeg van.”

Ingrid Schouten (65) werkt al 
41 jaar bij Maxis 
‘Zeshonderd man personeel in 
die tijd, en een rij van 40 kassa’s’

■  “Maxis is leuk, gezellig en lekker dicht bij huis.” 
Erwin ter Beek uit Muiderberg staat al acht jaar 
met zijn bloemenkiosk op dit terrein en hij geniet 
er nog elke dag van. “Drie keer per week ga ik om 
4.00 uur naar de veiling, daarna door naar de kiosk 
en dan ben ik om 20.00 uur thuis. Zo heb ik altijd 
verse bloemen staan.”
 
Hij maakt lange dagen dus, maar met liefde. “Ik 
vind het fantastisch, alles wat ik doe, van a tot z. 
Ik doe alles zelf, ben helemaal onafhankelijk.” Zijn 
corebusiness, zoals hij dat noemt, zijn snijbloemen 
en de happy mix: kleurige boeketten met verschil-
lende soorten bloemen prachtig geschikt.
 
De afwisseling in zijn werk spreekt hem misschien 
nog wel het meeste aan. “Er zijn vier seizoenen 
en bij elk seizoen horen andere mooie planten en 
bloemen.” Deze tijd, de herfst, is van de amaryllis. 
Erwin heeft ze met bol, aan de steel en in alle kleu-
ren en maten. “Uiteraard staan ook de kerstbomen 
weer ruim uitgestald op het plein.”
 
Met de kerstdagen voor de deur heeft hij de kiosk 
gezellig versierd. In het midden van de kraam 
staan zijn bloemdecoraties in glazen melkbus-
sen – Engels gerecycled glas – op houten kistjes. 
In plaats van de traditionele kerststukjes, vertelt 
hij trots. “Zo proberen we steeds te vernieuwen 
en iets speciaals te verzinnen. Dat past bij onze 
klanten.”
 
Dan komt er een grote gele bus voorgereden, vol 
kersttakken, kersenbloesem, katjes, magnolia’s en 
kamerarrangementen. Het is uitladen geblazen 
voor Erwin. “Ja, het is nu alle dagen lekker druk.”

Bloemenkiosk Bloemstore
Beroemd om de snijbloe-
men en de happy mix
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DE MENSEN VAN DE MAXIS

Yvonne (72), De Baarsjes
 
‘Handige winkels voor de dingen die je 
nodig hebt’
 
“De meeste mensen wonen in Almere en komen 
hierheen voor boodschappen, maar bij mij is 
het andersom. Ik werk in Almere en maak hier 
juist een tussenstop. Het is lekker makkelijk en 
ik sta nooit in de file. Die grote Albert Heijn is 
superhandig, daarna heb ik lekker fruit gekocht 
bij de Lidl en ik ben even bij Blokker en BCC 
geweest. Het zijn allemaal handige winkels, ge-
woon voor de dingen die je nodig hebt. Ideaal.”

Michael en Heleen (20 en 54), Vreeland
 
‘We zijn vandaag op cadeautjesjacht’
 
Moeder en zoon zijn gezellig samen op stap 
vandaag. Michael heeft voor een dobbelspel 
kleine cadeautjes nodig. Hij is slechtziend, en 
Maxis is een goede plek voor hem vanwege de 
ruimte. “Hier kan ik goed lopen. Met mijn moe-
der heb ik vandaag een missie: cadeautjes ko-
pen die vijf euro of minder kosten.” Heleen: “We 
komen hier redelijk vaak. Het is maar twintig 
minuten rijden en je hebt alle winkels – die ook 
allemaal groot zijn – overzichtelijk bij elkaar. Ik 
koop bijvoorbeeld mijn panty’s bij Zeeman, ga 
dan even neuzen bij Xenos en koop tot besluit 
een fles goede wijn bij Gall&Gall.”

Veron en Jannieck (allebei 28), Almere
 
‘Lunchen terwijl onze dochter aan het 
spelen is’
 
Ze doen hier wekelijks hun boodschappen, 
omdat er veel winkels naast elkaar staan en het 
gedeeltelijk overdekt is. Veron: “Droog en warm. 
Als het restaurant open is vinden we het heerlijk 
om te lunchen bij HEMA. Onze dochter, die nu 
op school zit, kan dan in het midden van de hal 
bij de attracties spelen.” Jannieck: “Wat Maxis zo 
handig maakt: als je nog iets anders nodig hebt 
dan gewoon de boodschappen schiet je even 
een winkel in. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het is hier te koop. Je hoeft dan niet nog 
ergens anders heen te rijden.”

Harrie en Lenie den Blanken (77 en 72)
Hilversum
 
‘Vanwege de ruimte nu ook een veilige plek’
 
Harrie en Lenie komen bijna elke week wel in 
de Maxis, vandaag speciaal voor schoenen van 
vanHaren en speciale producten die alleen bij 
Kruidvat te koop zijn. Ze bereiden zich voor op 
de feestdagen. Lenie: “Maxis is altijd een fijne 
plek, maar nu met corona is het ook een veilige 
plek. Omdat het zo lekker ruim is opgezet. Hier 
loop je tenminste niet zo dicht op elkaar. Harrie: 
“Alle winkels zijn goed. Je kunt hier alles krijgen 
wat je nodig hebt, en als je klaar bent eet je nog 
een lekker visje op het plein.”

Winny (31) en haar nichtje Eliane (2), IJburg
 
‘Een middagje samen op stap’
 
Omdat de weg dicht was kwam ze de laatste 
jaren eigenlijk nog weinig bij de Maxis. “Maar 
nu die weer open is, is het voor mij juist een 
handige plek om naartoe te gaan. Ik ben hier 
zó vanuit IJburg.” Winny en haar nichtje stralen 
in de zon vandaag. Ze past een middagje op, 
en daar genieten ze samen van. “Je hebt hier 
zo veel handige winkels bij elkaar. En ik kan de 
auto gratis voor de deur parkeren.” Ze kijkt naar 
Eliane. Maar vandaag ben ik hier voor jou. Dit is 
ons uitje, we gaan lekker oliebollen eten.”

Martin en Roy (55 en 40), Almere
 
‘Auto voor de deur en gratis parkeren’
 
Van Almere naar Muiden rijden, dat gaat dus 
over de A6 en de A1 supersnel. De mannen 
vinden het dan ook vooral praktisch, shoppen 
bij de Maxis. “De auto staat voor de deur, het 
parkeren is gratis en je gooit alle zware spullen 
zo huppakee achterin.” Martin: “De leukste win-
kel? Ik kom overal weleens maar ik hou wel van 
C&A. Vandaag zijn we er trouwens speciaal voor 
de weekboodschappen hoor, voor de langer 
houdbare producten.” Lachend: ja, dat moet 
soms ook gebeuren.”

Het is een zonnige, winterse dag in december. Sinterklaas heeft plaatsgemaakt voor gezellige kerstverlichting, er zijn kerstbomen te koop 
en je kunt je producten gratis laten inpakken op het Maxis-terrein. Bezoekers zijn op zoek naar cadeautjes voor de feestdagen, mooie 
spullen voor in de boom en het interieur of handige dingen voor in de keuken. Of ze komen snel even voor de dagelijkse boodschappen 
of een lekkere oliebol bij de lunch. Wie zijn de bezoekers van de Maxis? We schieten zomaar wat mensen aan.

‘Je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier te koop’
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NIEUWTJES

Maxis is er voor jou. Voor je dagelijks leven, je gezondheid, je huisdieren en je interieur. Je doet er gemakkelijk en snel 
boodschappen, kunt er gratis parkeren, meteen even tanken en je auto wassen. Met één rondje heb je eigenlijk alles 
in huis; van je avondeten tot mooie kerstspullen en cadeautjes, en van borrelhapjes en kleding tot huishoudelijke 
artikelen en nieuwe lenzen. 

SPECIALE ACTIES BIJ MAXIS 
De Magische Maand is van start gegaan
 
■  Bij Winkelcentrum Maxis Muiden staat december 
in het teken van speciale acties. Zo heeft het winkelcen-
trum twee weken geleden sinterklaascadeautjes ter 
waarde van 5000 euro gedoneerd aan de Voedselbank 
Gooi & Vecht. Ook komt er bijvoorbeeld een speciale 
drive-in waar bezoekers cadeautjes kunnen laten in-
pakken en een kerstpakkettenactie.

Ben Boogaard, voorzitter van de winkeliersvereniging 
Maxis: “We willen iets speciaals doen voor kinderen 
die het thuis niet breed hebben. De coronasituatie 
duurt erg lang. Als winkelcentrum – met meer dan een 
miljoen bezoekers per jaar – kun je dan achteroverleu-
nen, of je inzetten voor het geluk van anderen. Zo is de 
Magische Maand ontstaan.” 

■  Drive-Inpakstraat: gratis cadeaus laten inpakken
In een hoek van het Maxisterrein is een speciale, coro-
naproof cadeau-inpakstraat gerealiseerd. Bezoekers van 
Maxis kunnen vanuit hun auto producten afgeven om 
die gratis te laten inpakken, terwijl ze zelf op veilige 
afstand (en warm) in hun auto wachten. Het team van 
inpakkers is tot eind december aanwezig op vrijdag en 

zaterdag, en op drukke dagen zoals 24 december en 30 
december. foto: De inpakzusjes Harma en Aline.
 
Openingstijden: 
*elke vrijdag en zaterdag van 11.00–17.00 uur 
*22, 23, 24, 29, 30 en 31 december van 11.00–17.00 uur

KERSTPAKKETTEN 
Gun Een Ander Iets Moois-winactie
 
■  Begin december startte ook de Gun Een Ander 
Iets Moois-winactie. Klanten van Maxis konden een 
dierbare vriend of een familielid via de social media-
kanalen van Maxis aandragen als deze persoon in 2020 
iets moois, bijzonders of spraakmakends heeft meege-
maakt. Onder de bijzonderste verhalen verlootte Maxis 
kerstpakketten ter waarde van ruim 50 euro, met meer 
dan 25 producten. De pakketten worden op 18
december coronaproof uitgereikt vanuit de Drive-
Inpakstraat.
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DRIVE-INPAKSTRAAT   Gratis cadeaus laten inpakken



 1. Maxis benzinestation
 2. XXL Carwash
 3. Bloemstore
 4. Urker Visspecialiteiten 
 Baarssen
 5. Burger King
 6. Takko Fashion
 7. SportsWorld

  8. Nike 
  9. Hans Anders
10. Big Bazar
11. HEMA
12. BrainWash

13. AH XL en 
 Sushi Daily 
14. Etos
15. Lidl
16. Kruidvat
17. vanHaren
18. Gall&Gall

19. Zeeman
20. C&A
21. Blokker
22. Pets Place
23. Home Island 
 Interiors
24. Xenos
25. BCC

Doe je inkopen voor de 
feestdagen bij de Maxis

www.maxis.nl     Pampusweg 1    1398 PR Muiden


