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De bouw van Triade start nog 
deze zomer!

Samen werken wij aan ons Integraal Kind Centrum Triade 
Onderwijs en opvang van Stichting Jongleren en Solidoe

Meer informatie op IKCTriade.nl

NIEUW: EEN FRAAI 
GEBOUW VOOR 
ONDERWIJS EN 
OPVANG AAN DE 
DREEF IN AALSMEER.

ONDERWIJS EN 
OPVANG VAN 
STICHTING JONG 
LEREN EN SOLIDOE.

ONTWIKKELEN EN  
LEREN MET EEN 
GEDEELDE PEDA- 
GOGISCHE VISIE 
VOOR KINDEREN  
VAN 0-12 JAAR.

MEER INFORMATIE KUNT U VINDEN OP WWW.IKCTRIADE.NL
EN VIA TELEFOONNUMMER EN EMAILADRES

IKC 
triade  is...

Triade is er voor nieuwsgierige kinderen, met: 
• bijzondere aandacht voor sport en beweging.
• samenwerken en leren in ateliers. 
• vijf gelijke dagen met meer mogelijkheden voor 
vakantieopname. 

• een uitdagende omgeving voor uw kind, zowel
binnen als buiten. 

• een mix van ervaring en nieuw jong talent bij
onze medewerkers.
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Van droom naar werkelijkheid

DownTown Ophelia, een evenement met een 
boodschap! Voor het tweede jaar wordt in de 
Ophelialaan in Aalsmeer aandacht gevraagd voor de 
talenten van mensen met een beperking. Zij mogen 
op 2 juni voor de tweede keer laten zien dat zij meer 
kunnen dan dat er van hen wordt verwacht. Maar 
hoe is het eigenlijk begonnen?

Het verhaal van DownTown Ophelia begint bij Ingrid 
Kranenburg, eigenaresse van Teddy’s kinderkleding in 
Aalsmeer. “Een paar jaar geleden, toen de winkel nog in de 
Zijdstraat zat, vroeg een moeder uit Aalsmeerderbrug mij 
of haar dochter Caily een keer mee mocht doen met een 
fotoshoot die ik regelmatig organiseerde. Natuurlijk mag 
ze meedoen! Maar, zei de moeder, je weet dat ze ‘anders’ 
is ... Ik wist inderdaad dat Cailey anders was dan andere 
kinderen. Maar geen perfect plaatje voor een fotoshoot? 
Dat zette me aan het denken om een modeshow te doen, 
met kinderen met een beperking. Maar hoe pak je zoiets 
aan?”

Alle kinderen zijn mooi
Zonder zelf een voorgeschiedenis te hebben met mensen 
met een beperking ging er een wereld voor Ingrid open. 
“Vooral dat deze mensen meer kunnen dat menig mens 
denkt. Maar ook dat alle kinderen mooi zijn. Met of zonder 
‘beperking’.” Samen met Ilse Zethof communicatieadviseur 
en moeder van zoon Rick die Downsyndroom heeft en 
deze speciale wereld wel kent, is Ingrid gaan brainstormen 
wat er gedaan zou kunnen worden voor deze doelgroep. 
“Veel mensen denken dat alles voor hen geregeld is op 
het gebied van werk. Maar wat vervelend is het eigenlijk 
als deze mensen het heel leuk vinden om achter een 
kassa te zitten, een modeshow willen lopen of kapper 
willen worden. Deze banen zijn vaak niet weggelegd voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Maar iets doen 
wat ze normaal niet kunnen doen geeft uitdaging en als 
het lukt enorm veel zelfvertrouwen.”

Iedereen werkte mee
Ingrid en Ilse zijn in de winkelstraat (Ophelialaan in 
Aalsmeer) alle ondernemers afgegaan en hebben 
gevraagd hoe ze het zouden vinden om iemand met een 
verstandelijke beperking een dagje mee te laten helpen. 
Hierdoor mogen ze iets doen wat eigenlijk in de huidige 
maatschappij niet mogelijk is. “Tot onze verbazing wilden 
alle winkels, horeca en kappers hieraan meewerken. Ook 
al vonden sommigen het nog best spannend. En spontaan 
kwamen ook andere Aalsmeerse ondernemers in actie en 
sponsorden geld, diensten en loterijprijzen, zodat we nog 
meer konden doen voor ons VIPpersoneel. Het was veel 
werk, maar het was het dubbel en dwars waard.”
Naast Ingrid en Ilse is het bestuur inmiddels uitgebreid 
met Frank Wind en Karin Hulleman. Ze worden bijgestaan 
door onder andere Heidi Bruin en Mike van de Laarse van 
de Mike Multi Foundation, Corrie Loos, Betty van der Vaart, 
Gonny de Koter en Rob Ojevaar. 

Niet te omschrijven
“Het is vorig jaar 18 maart een gigantisch mooie dag 
geworden, die ik niet kan omschrijven op papier. We 
hebben 107 mensen met een verstandelijke beperking aan 
het werk gezet. En naast het werk, hebben heel erg veel 
mensen genoten van de dag met spelletjes, workshops, 
braderie en leuke optredens. We kijken ontzettend uit naar 
2 juni!”
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Stoppen met roken
 

Met hypnose is dit mogelijk
Iedere roker weet dat roken ongezond is, dat het stinkt en veel geld kost.

Hypnose is heel geschikt om met weinig moeite een einde te maken aan je verslaving aan sigaretten.
Blijvend stoppen met roken in maar 1 sessie?
KKan dat? Ja! De kracht van hypnose is enorm.

Er is meestal maar 1 sessie nodig om deenitief af te rekenen met je verslaving.

Afspraak maken?
Bel of mail voor vrijblijvende informatie
the MindFixer
Ellen van Eijk
Wiegerbruinlaan 8a
1422 CB Uithoorn
06-1961130306-19611303
info@ minddxer.nl
www.minddxer.nl

Virtuele maagband
 

Heb jij al gehoord van een virtuele maagband? Weet je dat je kunt afvallen met een virtuele maagband?
Een maagband zonder operatie? Het is een manier om door middel van hypnose af te kunnen vallen.

Je krijgt geen echte maagband, maar je leeft wel op een manier alsof je een maagband hebt.
Deze vorm van hypnotherapie heeft al bij veel mensen geholpen.

Je beJe bereikt en behoudt hiermee je ideale gewicht.
Het traject bestaat uit 4 hypnose-sessies.

 

Hypnose is ook zeer geschikt om in te zetten bij pijn, stress en angst

Problemen die om creatieve oplossingen vragen?
Voor ons niet ingewikkeld!

www.zethof.nl

Tekstontwikkeling
Marketing Communicatie
Evenementenorganisatie

Het leukste café van Aalsmeer

Sportlaan 44
1431 HZ Aalsmeer
Tel. 0297-324705
www.sportzicht.nl

tuinaanleg, onderhoud,
verzorging en projecten

www.westeindertuinen.nl

Aalsmeer
Witteweg 3 
1431 GZ  Aalsmeer 

www.alfa.nl

Telefoon 088 2531100   
rvork@alfa.nl

Waar u ook bent,
wij zijn overal dichtbij

Aalsmeer
Witteweg 3 
1431 GZ  Aalsmeer 

www.alfa.nl

Telefoon 088 2531100   
rvork@alfa.nl

Waar u ook bent,
wij zijn overal dichtbij
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Kort Nieuws

Kleurrijke kunstwerken
Ook dit jaar heeft de Aalsmeerse kunstschilder Michael 
Glanz ervoor gezorgd dat de Ophelialaan weer een beetje 
kleurrijker wordt met een mooi kunstwerk. Vorig jaar 
werd er een heus DownTown Ophelia kunstwerk van hem 
onthuld. Een vrolijk beschilderde houten ballon van zijn 
hand en een kleinere gemaakt door Anna Roos, een meisje 
met Downsyndroom uit Aalsmeer. Dit jaar krijgt Karen 
Koeslag uit Uithoorn de eer om een kunstwerk te maken 
samen met de kunstschilder. Ze werkt op het atelier van 
Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Ons Tweede Thuis 
en is erg creatief. De DownTown Ophelia-kunstwerken 
hangen op de zijmuur van Teddy’s kinderkleding. 

DownTown Radio
Radio Aalsmeer wordt op 2 juni omgetoverd tot DownTown 
Radio. De lokale radiozender zendt die dag live uit vanuit 
de Ophelialaan en gaat weer geld ophalen vanuit het 
‘glazen huis’. Iedereen mag verzoeknummers aanvragen 
tegen een kleine vergoeding wat allemaal ten goede komt 
aan Stichting DownTown Ophelia. En wie het leuk vindt 
mag meehelpen met radio maken en mensen interviewen. 
Vanaf 5 mei zendt Radio Aalsmeer op zaterdagmiddag 
tussen 14.00 en 15.00 uur het programma ‘Op weg 
naar DownTown Ophelia’ uit. Een gezellig uurtje van 
programmamakers Kim Maarse en Dennis Wijnhout. 
Zij ontvangen in de studio allerlei gasten die iets met 
DownTown Ophelia te maken hebben. Organisatie, 
winkeliers, ouders, medewerkers van Ons Tweede Thuis, 
maar zeker ook deelnemers. 

G-Sportplein
Sport is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking. Op 2 juni 
is Team Sportservice aanwezig om voorlichting te 
geven en sportieve clinics te begeleiden. Onder andere 
Chungdokwan (taekwondo), Meerdance & Events (zumba) 
en hockeyvereniging Myra zijn aanwezig om clinics te 
verzorgen. Maar je kunt ook ervaren hoe het is om in een 
rolstoel te sporten. Kom gezellig langs en doe mee met 
deze leuke sportactiviteiten.

Wegafsluiting en parkeren
Zaterdag 2 juni wordt de Ophelialaan tussen de Jumbo 
en Domino’s Pizza tussen 06.00 uur en 19.00 uur voor 
alle verkeer afgesloten. Ook de bus zal een iets andere 
route rijden. Na 19.00 uur is de weg weer open tussen de 
Primulastraat en Begoniastraat. Tot 00.00 uur blijft de weg 
afgesloten tussen de Begoniastraat en Geraniumstraat 
door optredens op het podium. Vanaf 06.00 uur kan 
er niet meer geparkeerd worden bij de winkels. De 
Primulastraat, Begoniastraat en Geraniumstraat worden 
die dag tweerichtingsverkeer. Vanuit de Ophelialaan 
kan de N196 bereikt worden via de Spoorlaan en 
Geraniumstraat. Er komen omleidingsborden te staan en 
er zijn verkeersregelaars. 
Wie naar het evenement wil komen kan parkeren op het 
terrein van het Oude Proefstation of op het parkeerdak van 
bloemenveiling Royal FloraHolland. Vanaf het veilingdak 
rijdt een gratis pendelbusje van Doelen Verkuyl de hele 
dag heen en weer naar en van de Ophelialaan.

OTT-etalage bij Teddy’s
De cliënten van Ons Tweede Thuis maken op de 
verschillende dagcentra de mooiste spullen. Vaak op 
bestelling voor bedrijven, zoals restaurants en winkels. 
Maar ze zijn ook los te koop voor als je een origineel 
cadeautje zoekt bijvoorbeeld. De creatieve medewerkers 
maken onder andere kaarsen, tassen, sleutelhangers, 
knuffels, zeepjes, slingers en zelfs kussens en 
lampenkappen. Maar er zijn ook veel leuke dingen van hout 
te krijgen, zoals kapstokken, kaarsenhouders en kistje. En 
wat denk je van de lekkerste appeltaarten uit de eigen 
bakkerij, die binnenkort naar De Oude Veiling Aalsmeer 
gaat verhuizen? Daar eet je echt je vingers bij op. Veel van 
deze producten zijn te verkrijgen op de locaties zelf, maar 
nu ook tijdelijk bij Teddy’s kinderkleding in de Ophelialaan 
Aalsmeer. Er is zelfs een aparte etalage voor ingericht. 
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Meedoen in de samenleving en ‘afslaan’ richting een baan

Zoveel mogelijk meedoen in de samenleving, dat is 
wat veel mensen met een verstandelijke beperking 
willen. Gelukkig zijn de tijden veranderd en vinden 
we het heel normaal dat iemand met een beperking 
gewoon functioneert in de maatschappij. Maar is dat 
echt zo of denken we dat alleen? Krijgt deze doelgroep 
genoeg kansen op een leuke baan? En hoe pakken 
ondernemers, die ze wel een kans willen geven, dit 
aan? Gert-Jan de Haas, regiomanager en Harrie 
Koot van ‘Afslag Werk’, de re-integratieafdeling van 
Stichting Ons Tweede Thuis kunnen er veel over 
vertellen.

Stichting Ons Tweede Thuis is in de regio de aanbieder 
voor mensen met een verstandelijke beperking, niet-
aangeboren hersenletsel of autisme als het gaat om 
wonen, dagbesteding en werken. Hun slogan is JIJ & 
IK, samen werken we aan een goed leven. En dat geldt 
natuurlijk ook voor het hebben van een leuke baan, stage 
of dagbesteding. Ons Tweede Thuis heeft zelf dagcentra 
waar mensen die meer intensievere begeleiding nodig 
hebben zinvolle en goede dagbesteding krijgen, zoals 
Amstel-Meer in Aalsmeer en Westwijk in Amstelveen. 
En er zijn werkcentra met groepen als licht-industrieel, 
repro, houtgroep en atelier, zoals Middelpolder en 
Leerwerkbedrijf GewoonDOEN! in Amstelveen. Ook zijn 
er werkplekken meer in de samenleving, maar wel met 
begeleiders van Ons Tweede Thuis. Voorbeelden hiervan 
zijn Kinderboerderij Boerenvreugd, Boerderij Poldersport, 
de Tuingroep en straks ook De Oude Veiling als de 
‘Huiskamer van Aalsmeer’.  

Maatschappij 
‘gehandicaptenproof’ maken
Er zijn veel mogelijkheden binnen Ons Tweede Thuis 
zelf, maar ze zien natuurlijk ook heel graag dat hun 
cliënten aan de slag kunnen in het normale bedrijfsleven. 
“Voor sommigen is dat erg belangrijk. Het geeft ze 
zelfvertrouwen en uitdaging en het feit dat het soms best 
wel een beetje spannend is, werkt motiverend. Ze willen 
zichtbaar zijn in de samenleving en er toe doen. Het maakt 
ze ook zelfstandiger, want komt er bijvoorbeeld een klant 
of een vraag, dan moet je daar iets mee. We moeten niet 

kijken naar wat ze zijn, maar naar wie ze zijn.” 
Roel de Bruijn, bestuurder van Ons Tweede Thuis, is 
ervan overtuigd dat het ook de andere kant op werkt. Hij 
beschrijft dit in een column in het magazine ‘Jij en ik’ .  “Als 
ze dat kunnen willen onze cliënten ook meedoen, ook deel 
uitmaken van de maatschappij. Ik ben ervan overtuigd 
dat de samenleving dat ook wil en er iets aan heeft. 
Iedereen wil een goed leven, of je nou ‘iets hebt’ of niet. 
We moeten de maatschappij zoveel mogelijk ‘verstandelijk 
gehandicaptenproof’ maken. Onze cliënten zijn echt. Je 
krijgt wat je ziet. Daar zit bijna iets opvoedkundigs in. De 
samenleving kan leren om de rust en het geduld te vinden.”

Afslag Werk
Binnen Ons Tweede Thuis zet de afdeling ‘Afslag Werk’, 
dat voorheen ‘Begeleid Werken Re-integratie’ heette, 
zich in voor het vinden van een passende en betaalde 
of onbetaalde baan binnen de reguliere arbeidsmarkt. 
Waarom die naam ‘Afslag Werk’? “Afslag betekent een 
nieuwe richting. De persoon die gaat werken gaat voor een 
verandering van koers. Ook de ouders en/of begeleiders 
nemen die afslag. En dat geldt zeker ook voor de werkgever, 
want misschien is het wel de eerste keer dat er binnen het 
bedrijf iemand met een arbeidshandicap komt werken.”

De jobcoaches gaan met de persoon met een 
arbeidshandicap op zoek naar geschikt werk binnen de 
eigen organisatie, via jobadvertenties in de krant, internet 
of het grote eigen netwerk. De jobcoaches kijken wat 
het beste bij een persoon past, wat vinden ze leuk en 
wat moeilijk. Ze proberen ze met de juiste begeleiding te 
laten groeien in het werk. “Variatie en duidelijkheid zijn 
belangrijke aspecten en daar kijken we goed naar. Zijn er 
aanpassingen op de werkvloer nodig? Welke problemen 
kunnen we verwachten en is alles haalbaar wat gevraagd 
wordt? Wat zijn de do’s en de don’ts en waar moeten we de 
‘speelruimte’ wat groter maken?”

Begeleiding werkgever
Vaak denken ondernemers dat het lastig is om iemand 
in dienst te nemen door de vele regels. Hoe zit dat dan 
met verzekering en moeten we voor het werk betalen? 
Wat kunnen we van ze verwachten? Hoe zullen klanten 
reageren, zeker als je niks aan de medewerkers kunt 
zien?  “Als bedrijven ervoor open staan om ‘die afslag’ 
te nemen naar het in dienst nemen van iemand met 
een arbeidshandicap en te gaan voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, dan gaan wij uitgebreid 
met ze in gesprek. Wij helpen zowel werknemers als 
werkgevers bijvoorbeeld bij de wet- en regelgeving, het 
inwerken, kennismaking met collega’s, inschatten van 
de loonwaarde, advisering van mogelijke trainingen en 
evalueren regelmatig. Vaak zijn er ook subsidieregelingen 
waarover we ze kunnen informeren.”

(Gert-Jan de Haas) (Harrie Koot)
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Meedoen in de samenleving en ‘afslaan’ richting een baan

Een praktisch voorbeeld is de verzekering. Hoe regel je 
dat? “Als je iemand in dienst hebt, of het nou betaald of 
onbetaald is, dan zijn ze altijd meeverzekerd binnen de 
aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf. En er is 
geen risico als ze ziek worden, want dat is geregeld via 
Afslag Werk. Zie ons als een soort uitzendbureau voor 
mensen met een arbeidshandicap. Het werkt voor beide 
kanten gunstig. De ondernemer krijgt een gemotiveerde 

medewerker en de medewerker krijgt een uitdagende 
baan. En voor beiden is er ondersteuning en wordt er 
oplossingsgericht meegedacht.” 

Risico nemen
Nieuw binnen de organisatie van Stichting Ons Tweede 
Thuis is de verlengde leerweg. “Dit is nog in ontwikkeling, 
maar als leerlingen met een beperking van school komen 
en na hun stage, houdt het leren voor velen nog niet op. 
Natuurlijk leer je ook bij dagbesteding- of bij een begeleide 
werkplek, maar sommigen hebben baat bij extra training 
of een cursus. Voor hen is de weg naar een baan in het 
vrije bedrijf misschien mogelijk. Wij bieden dit ook aan 
onze medewerkers, dus waarom niet aan onze cliënten? 
In stappen leren we ze ontdekken waar ze goed in zijn, 
zodat ze straks klaargestoomd worden voor een leuke 
individuele baan in het reguliere bedrijfsleven.

Ondernemen is risico nemen. We hopen dat werkgevers 
ook het risico durven te nemen om de ‘afslag te nemen’ 
naar het in dienst nemen van iemand met een beperking.”

Meer informatie over Afslag Werk: 
www.afslagwerk.nl. 

Sponsoring vanuit 
DownTown Ophelia
Stichting DownTown Ophelia gaat verder 
met Ons Tweede Thuis in gesprek voor het 
uitbouwen van de samenwerking. Een deel van 
het opgehaalde sponsorgeld van het evenement 
gaat naar het aan het werk krijgen en houden van 
mensen met een arbeidshandicap. Samen zal 
er een grote voorlichtingscampagne in de regio 
opgezet worden. Want ook DownTown Ophelia 
zet mensen met een beperking aan het werk.
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Europa’s toonaangevende GROENE partner 

voor planten in de retail.

Green Park Aalsmeer
Japanlaan 17

1432 DK Aalsmeer
www.bouquetnet.nl

Leverancier van hang- en sluitwerk 
voor de koel- en vriesbouw

Marconistraat 6
2181 AK Hillegom

Tel. +31(0)36-536 6554
E-mail: sales@vobema.com

Stationsweg 5         www.abmuller.nl         info@abmuller.nl         0297-324666

Op vertoon van deze advertentie 

1 gratis kopje koffie
Deze actie is geldig t/m 31-7-2018

METAAL OP MAAT

WWW.STIEVAGROEP.NL
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Model voor één dag

Een van de hoogtepunten van DownTown Ophelia is 
de modeshow. Modellen in verschillende leeftijden 
met een verstandelijke beperking mogen om 16.00 
uur over de catwalk lopen en de mooiste kleding 
showen aan het publiek. Ze mogen schitteren in 
kleding van Denise Fashion, Gentlemen’s Place, 
Mitchjo en Teddy’s kinderkleding. Een visagiste 
van Care Cosmetics en geregeld door Etos Wind 
Ophelialaan zorgt ervoor dat de modellen extra 
mooi gemaakt worden, net als de kappers van Hizi 
Hair, Asya Haarmode, Hairstudio Get The Look en 
Man Herenkappers.

Vorig jaar werd de DownTown Ophelia-modeshow een 
heus spektakel. De modellen, maar zeker ook het publiek 
genoot van de leuke show. Op gezellige nummers liepen 
de jongens en meiden als volleerde modellen over de 
catwalk. Sommigen eerst een beetje aarzelend, maar na 
het zien van hun ‘collega’-modellen die hun moment of 
fame grepen, dansten ze er ook vrolijk op los. Er werd zelfs 
gebreakdancet op het podium. 

Stoere boys en prachtige dames
Vier stoere boys liepen op de runway in stoere en 
chique kleding van Gentlemen’s Place uit de Zijdstraat 
in Aalsmeer. De mannen werden met zorg gestijld door 
Gentlemen’s Place met kleding van diverse mooie merken 
zoals Cavallaro, Denham, Profuomo, Hugo Boss, Ted Baker 
Tommy Hilfiger, Greve en hun eigen kledinglijn. Alles wat ze 
aan hadden was precies op maat voor ze gemaakt. “Toen 
ze ons vroegen of we mee wilden doen aan de modeshow, 
twijfelden we geen moment,” vertellen Christiaan Sijnen 
en Adam Tasi, eigenaren van de herenmodezaak die ook 
op de Zuidas in Amsterdam een vestiging hebben. “De 
jongens zijn op een zaterdagmiddag bij ons in de zaak 
komen passen en het werd een gezellig feestje met elkaar. 
Muziekje aan en even vooraf 
oefenen. Maar we hoefden deze 
kanjers niets uit te leggen, het 
ging vanzelf. Vorig jaar wisten 
we het gelijk: dit jaar willen we 
met Gentlemen’s Place ook weer 
meedoen!”

Denise Fashion is al ruim dertig jaar een begrip in mode-
minnend Aalsmeer en daarbuiten. Ze hebben gevoel voor 
mode, design, beauty en lifestyle.  En dat zag je ook terug 
bij de jongedames Roos en Dominique, die mooie jurken 
met daaroverheen een leuk jasje droegen en voor Denise 
Fashion over de catwalk paradeerden. 

Mitchjo had haar modellen aangekleed met wat stoerdere 
outfits. De knusse winkel waar naast dameskleding, ook 
heren- en kinderkleding, tassen, schoenen en zelfs meubels 
te koop zijn, is nog relatief nieuw in de straat. Maar ook 
eigenaresse Jolanda Hof was meteen enthousiast om 
mee te doen met de modeshow. 

Hipste kinderkleding
Ingrid Kranenburg van Teddy’s kinderkleding, de grote 
initiator van deze modeshow, had het voor elkaar 
gekregen om maar liefst negen kinderen aan te kleden 
met de hipste, draagbaarste, schattigste en mooiste 
kinderkleding. “Ik had verschillende merken gevraagd de 
kleding te sponsoren voor deze dag en dat is goed gelukt. 
Net als bij de andere kledingzaken mochten ze ook de 
kinderkleding houden. En dat gaat ons voor dit jaar weer 
lukken.”  De kinderen mogen dit jaar onder andere gaan 
stralen in kleding van het merk Vingino, Quapi, Mim-pi, 
Z8, Cars jeans, Gabbiano, B.Nosy, Jubel en Levi’s. Ingrid 
hoeft niet bang te zijn kinderen te kort te komen, want de 
aanmeldingen stromen binnen.

WWW.GENTLEMENSPLACE.COM

GENTLEMEN’S PLACE
GEPASSIONEERDE STIJLMEESTERS VAN DE RANDSTAD 

ZIJDSTRAAT 64 - AALSMEER & ZUIDAS - AMSTERDAM



10

“Max happy te zien is een lichtpuntje”

Het ene kind met Downsyndroom is het andere niet. 
Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn er 
vaak grote verschillen. Dat ondervonden Darlene 
en echtgenoot Aldert Veldhuisen met hun zoon 
Max. Hij is inmiddels 21 en maakte een bijzondere 
ontwikkeling door. Na een opgaande lijn waarin hij 
zowel de basisschool als het VMBO doorliep, ging 
het vervolgens bergafwaarts met Max. Hij praat 
niet meer en lijkt steeds meer in zichzelf getrokken. 
Toch zijn er de laatste tijd weer wat lichtpuntjes. 
Downtown Ophelia is er zo een.

Op de bank in het Uithoornse huis bij de familie Veldhuisen 
praat moeder Darlene openhartig over hun zoon die 
geboren werd met Downsyndroom. 
“Toen na drie weken bekend werd, dat Max Downsyndroom 
had, dachten wij: ‘wat willen wij voor ons kind? Dat het 
gelukkig wordt!’ Of het Down heeft of niet, speelt dan een 
minder grote rol. Lange tijd is hij gelukkig geweest maar 
dat lijkt nu niet meer het geval. Dat moeten wij voor nu 
accepteren, hoe moeilijk we dat ook vinden. En hopen dat 
het van tijdelijke aard is.”

Gewoon
In vogelvlucht vertelt Darlene het levensverhaal van Max. 
Het woord ‘gewoon’ valt daarbij met enige regelmaat. Hoe 
hij na broer Pim als tweede zoon in hun gezin kwam en 
naar een gewone basisschool ging. Hoe hij vriendjes had 
in de straat die hier gewoon over de vloer kwamen en hoe 
hij naar de middelbare school in Aalsmeer ging. Dat was 
dan wel weer tamelijk bijzonder, erkent Darlene: “Dat doen 
er niet veel”. Maar de Groenstrook had ervaring en durfde 
het na een aanvankelijke aarzeling wel aan met Max.

Met vlag en wimpel
“Max kende er niemand maar toch ging het heel erg goed,” 
vervolgt Darlene, “vooral ook dankzij twee mentoren die 
heel enthousiast waren, de klas daar goed op hadden 
voorbereid en voor prima begeleiding zorgden. Max was 
goed in taal en heeft zelfs examen gedaan waarbij hij 
met vlag en wimpel is geslaagd. Voor het vak Nederlands 
scoorde hij zelfs het hoogste van zijn klas. Hij was echt 
happy op school. In de derde en vierde klas was dat wel 
iets minder maar hij is zich steeds blijven ontwikkelen. Dat 
hij dat op gebied van taal deed, was voor ons essentieel. 
Maar toen de schoolperiode was afgelopen ging het 
helaas achteruit met Max.”

Impact
Darlene wijt het aan een aantal oorzaken die voor een kind 
grote impact kunnen hebben en wellicht voor iemand met 
Down nog heftiger binnen komen. “Broer Pim ging voor zijn 
studie op kamers, opa en oma werden kort na elkaar hevig 
ziek en er was geen vervolgopleiding voor Max. Hij moest 
aan het werk en dat liep niet goed af. In een restaurant 
kreeg hij na de eerste werkdag een waslijst aan dingen 
te horen die niet goed waren gegaan en toen hij bij een 
sportschool aan de slag mocht, had hij een begeleidster 
die hem niet goed aanvoelde. Gevolg van alles was dat 
Max steeds minder ging praten en nu al een tijdje helemaal 
niks meer zegt. Alleen ‘ja’ en ‘nee’ maakt hij duidelijk met 
een duim omhoog of omlaag. Ook zijn uitstraling, die 
voorheen zo expressief was, is steeds vlakker geworden.”

Isolement
Voor het gezin Veldhuisen een moeilijke situatie, vooral 
omdat ze hebben ervaren hoe Max geweest is. Het lukt hen 
hun frustratie daarover niet op Max over te brengen omdat 
hem dat helemaal niet zou helpen. En dus communiceren 
ze vol geduld met hem. Jammer vinden ze wel dat door 
zijn stilzwijgen de buitenwereld ook meer afstand van hem 
neemt waardoor een dreigend isolement op de loer ligt.
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“Max happy te zien is een lichtpuntje”

Oude Max
En toen kwam daar Downtown Ophelia vorig jaar in beeld. 
Velen zullen zich het herinneren als een sombere bewolkte 
en regenachtige dag maar voor de familie Veldhuisen brak 
daar de zon door. Darlene: “Max mocht meedoen aan de 
modeshow op het hoofdpodium en toen gebeurde er iets 
met hem. Hij kreeg weer een lach op zijn gezicht en even 
zagen we de oude Max weer terug. Zo’n optreden paste 
ook wel bij hem maar dat hadden we een tijd niet van 
hem gezien. Ook mocht hij achter de kassa bij de Jumbo 
wat hem zichtbaar plezier gaf. Mede door de jongen 
van de supermarkt die hem op een fantastische manier 
begeleidde.”

Het is volgens Darlene niet zo dat hij daarna direct is 
veranderd maar ze constateren als gezin wel langzaamaan 
positieve veranderingen: “De laatste tijd fluistert hij 
soms weer een beetje en de chauffeur die hem naar de 
dagbesteding brengt had gezien dat hij in de bus zat te 
playbacken op een radioliedje. Dat zijn signalen die ons 
hoop geven dat het toch weer een keer goed komt met 
Max.”



12

Sponsors aan het woord

DownTown Ophelia kan niet georganiseerd worden 
zonder sponsors. En die zijn er in allerlei soorten 
en maten. Iedereen die de stichting een warm 
hart toedraagt met een bijdrage wordt ontzettend 
gewaardeerd. Er zijn bedrijven die hun producten en 
diensten beschikbaar stellen, zoals het podium door 
Richard van den Broek Events, de springkussens 
door Jafrem en de tenten, tafels en stoelen 
door De Porseleinkast. Bedrijven die spullen en 
tegoedbonnen schenken voor de grote loterij, zoals 
Kempers Watersport,  Jumbo Aalsmeer, Drukkerij 
Noordhoek, SYBeautyworld en diverse restaurants. 
En dan heb je nog de bedrijven en particulieren die 
de stichting helpen met een financiële bijdrage. 

De Mike Multi Foundation (MMF) steunt DownTown 
Ophelia op sponsorvlak met onder andere het regelen van 
het drukwerk, zoals de vlaggen, posters, kleding organisatie 
en flyers. Ook gaan de bestuursleden meehelpen op de 
dag van het evenement zelf en hebben ze geholpen bij 
de voorbereidingen. Er wordt meegedacht en het netwerk 
ingezet om dingen voor elkaar te krijgen. 
“Onze doelstelling sluit mooi aan bij DownTown Ophelia,” 
zeggen Heidi Bruin en Mike van der Laarse van de Mike 
Multi Foundation. “Wij willen ook laten zien dat mensen 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking meer 
kunnen dan iedereen denkt en ze zelfvertrouwen geven. 
Onze insteek is in eerste instantie meer gericht op sporten 
en bewegen, maar omdat wij dit zo’n mooi initiatief vinden 
zijn we blij dat we onze middelen, kennis en netwerk kunnen 
inzetten. Vorig jaar waren we er ook bij en ondersteunden 
we ook al, maar voor 2018 hebben we dit uitgebreid. Dit 
verdient deze doelgroep.” 

Nog steeds een taboe
Drukkerij Noordhoek is al decennia lang een begrip in 
Aalsmeer en omstreken als offset-specialist, maar ze zijn 
ook gespecialiseerd in vormgeving, creatie en webdesign. 
In samenwerking met Multi Supplies voor de opmaak 
hebben zij ervoor gezorgd dat dit magazine gerealiseerd 
kon worden. “Ik vind DownTown Ophelia een goed 
initiatief en ben blij dat ik hieraan mee mocht helpen,” zegt 
Remco Kooij, eigenaar van Drukkerij Noordhoek. “Ik ben 
opgegroeid met mijn verstandelijk beperkte buurjongen en 
mijn vrouw heeft bij Ons Tweede Thuis gewerkt, dus heb er 
wel iets mee. Ik vind het prachtig dat DownTown Ophelia 
de ogen probeert te openen van ondernemers. Het is zo 
jammer dat er nog steeds een taboe lijkt te bestaan op het 
in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap. 
Zij horen toch ook bij deze maatschappij en kunnen vaak 
meer dan wij denken. Wij worden ook regelmatig geholpen 
door mensen met een handicap. Je krijgt er mooie dingen 
voor terug.”  

Zelfvertrouwen boost
De Rabobank is één van de grote sponsors van DownTown 
Ophelia. Voor de Rabobank is sponsoring op het gebied 
van cultuur en sport erg belangrijk in de breedste zin 
van het woord. Ze steunen ook bijzondere projecten 
zoals Aangepast Sporten in Nederland in samenwerking 
met het NOC NSF. Meedoen is één van de pijlers hierbij 
en dat geldt ook bij DownTown Ophelia. “Als vrijwilliger 
van Radio Aalsmeer was ik vorig jaar in de Ophelialaan 
Aalsmeer en genoot van alles wat daar gebeurde,” aldus 
Ron Leegwater van Rabobank Regio Schiphol. “Ik heb 
veel mensen geïnterviewd en zag hoe belangrijk deze 
dag voor de deelnemers was. Het gaf ze een boost in 
hun zelfvertrouwen. Als Rabobank kunnen wij niet anders 
dan dit initiatief steunen. Het is goed dat ook wij als 
maatschappelijk betrokken bank ons steentje bijdragen 
om mensen met een beperking mee te laten doen in onze 
maatschappij.”
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Sponsors aan het woord

Samen doen
Voor en tijdens het evenement kun je de inmiddels veel 
bewonderde Mercedes-Benz G-klasse van officieel 
Mercedes-Benz dealer Cor Millenaar B.V. tegenkomen. 
De Aalsmeerse OPA, ‘Onze Promotie Auto’  wordt ingezet 
ter promotie van lokale evenementen en ook DownTown 
Ophelia mag hier weer gebruik van maken. Ook sponsort 
Cor Millenaar B.V. het evenement met een mooi bedrag. 
“Mijn motto is ‘Als je dingen samen doet wordt alles leuker 
en makkelijker. Samen kun je meer bereiken’, zegt Cor 
Millenaar. “Dat is de reden dat we een aantal goede doelen 
helpen. Naast DownTown Ophelia zijn wij sponsor van de 
Ladies Rally die Stichting Ons Tweede Thuis helpt met een 
financiële steun in de rug en de Ride for the Roses. Dit grote 
fietsevenement haalt geld op voor het KWF en wordt op 9 
september vanuit de Haarlemmermeer georganiseerd.”

Sponsors bedankt!
DownTown Ophelia 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere:

Aalsmeer Vandaag, Aalsmeer.nu, Accountantskantoor Aemstelhorst, 
Betty van der Vaart, Boom Belettering, Brandweer Aalsmeer, cad2reality, 
Café Sportzicht, Café Lunchroom Vleghaar, Care Cosmetics, Corrie Loos, 
De Meerlanden, De Meerse Accountans & Adviseurs, Denise Fashion, 
Dutch Flower Foundation, EHBO Aalsmeer, Etos Wind Ophelialaan, 
Fun Fotostudio, Gemeente Aalsmeer, Gentlemen’s Place, Gonny de Koter, Heidi Bruin, Hulleman Brood en 
Banket, Jaws Art Workshop, Kinderboerderij Boerenvreugd, Kranenburg Transport, Kunstschilder Michael 
Glanz, Mike Multi Foundation, Mitchjo, Nicky’s Beads, Notaris Labordus, Oranjecomité Aalsmeer, Politie 
Aalsmeer/Uithoorn, Radio Aalsmeer, Renault Nieuwendijk, Restaurant Oh!, Soep Aalsmeer, Sportservice 
Haarlemmermeer, Taxi Doelen Verkuijl, Teddy’s kinderkleding, Theaterworld, Timmerbedrijf Henri Arendzen 
Aalsmeer, Van Berkel Aannemers, de vrijwilligers en Zethof Communicatie & Consultancy.

De organisatie dankt verder alle ondernemers uit de Ophelialaan voor het openstellen van hun zaak voor deze speciale 
doelgroep. Alle bedrijven voor het schenken van mooie en leuke prijzen voor de loterij. De sponsors die met een 
advertentie in dit magazine staan. En zeker niet te vergeten, de artiesten die belangeloos komen optreden.

Met vallen en opstaan
Ook dit jaar is Solidoe Kinderopvang weer een grote sponsor 
en zijn ze weer te vinden tijdens het evenement in de 
Ophelialaan. Net als vorig jaar maart zullen ze de kinderen 
vanuit hun leuke pipowagen schminken. Bij de zestien 
vestigingen van Solidoe in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn 
en De Kwakel voelen de pedagogisch medewerkers 
zich verantwoordelijk voor het creëren van een veilige 
en prettige (speel- en leer) omgeving. “Wij stellen ons 
steeds de vraag ‘wat is goed voor dit kind en zijn/haar 
ontwikkeling”,  zegt Nicole de Ridder, vestigingsmanager 
De Stek. “We gebruiken vaak de legendarische woorden 
van Pippi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk wel dat ik het kan. Zo is het bij DownTown Ophelia 
in feite ook. Daar worden ook mensen, jong en oud, 
uitgedaagd tot het uitproberen van nieuwe dingen. Soms 
met vallen en opstaan, maar ze leren ervan en het geeft 
ze zelfvertrouwen. Wij vinden dit een geweldig initiatief. ”
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Ophelialaan 116

Ophelialaan 99

Ophelialaan, naast Keurslager Kruyswijk

Bonbons, 
bikkels, macarons, ijs en 
meer............

www.hetchocopaleis.nl

www.wittebolwijn.nl

BLOEMENKIOSK 
Jos & Cok van Lammeren

Op vrijdag en zaterdag 
staan we met onze 
gezellige kraam in de 
Ophelialaan.

Ophelialaan 107

www.teddys.nl

De grootste 
kindermodewinkel 
in de regio!

Ophelialaan 95

De gezelligste Etos
van Nederland
www.etos.nl

“Kwaliteit, diversiteit en 
vooral veel gezelligheid, 
dat is de Ophelialaan in 
Aalsmeer.”

“Een winkelstraat van 
ondernemers met 
passie voor hun vak.”

LEKKERE 
AARDBEIENSCHELPEN

3 + 1 GRATIS 
OP 1 EN 2 JUNI

Ophelialaan 111

www.hullemanbroodenbanket.nl



15

Ophelialaan 98

Ophelialaan 106

Ophelialaan 100

Ophelialaan 97

Ophelialaan 151

Ophelialaan 101

Ophelialaan 102

Ophelialaan 139

IEDERE DAG MOOI!

“Dat is lekker 
meegenomen”

Ophelialaan 103

Het adres
voor alle vis liefhebbers

www.facebook.com/
HengelsportAalsmeerkinglao.foodmaster.nl

MITCHJO

Ophelialaan 104

• Interieurartikelen
• Heren, Dames  

en Kinderkleding
• Schoenen
• Tassen

www.mitchjo.nl

“Wij koken met liefde en 
serveren met passe” 
www.restaurantoh.nl

Huur een kraam en wij verkopen 

je vintage,  zelfgemaakte én 

gloednieuwe spullen!

jouwmarktkraamaalsmeer.nl

www.vishandelveerman.nl

ASYA
HAARMODE
Knippen, föhnen, kleuren, 

epileren, scheren: 

Bij de Turkse kapsalon Asya 

Haarmode kan alles!

Gespecialiseerd in vele 
soorten gebakken en verse 
vis, salades, visschotels, 
heerlijke broodjes en 
superieure haring.

‘GENIETEN vanuit KWALITEIT’

www.ridderenco.nl

Het adres voor de mooiste 
sieraden en horloges

www.hizihair.nl
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Ophelialaan 155

Ophelialaan 108

Ophelialaan 153

Ophelialaan 110

Ophelialaan 94 Ophelialaan 109

Ophelialaan 93 Ophelialaan 124

Ophelialaan 101

www.denisefashion.nl

Telefoon: 0297- 331 470
Alleen op afspraak

Onze gastvrije en deskun-
dige medewerkers staan 
klaar om je te verwelko-
men in jouw Jumbo

Chinees Indische en 
speciale Kantonese 
gerechten en specialiteiten 
van de chef

Aalsmeer, Ophelialaan 124

www.jumbo.com

www.dominos.nl

Lunchactie: tot 16.00 
uur medium pizza incl. 
drankje voor € 5,-

Kledingreparatie, stomerij & gordijnen’.

Sto
merij

Actie Alle kleding

2+1   gratis!
M.u.v. leer, suede 
en bruidskleding

Alleen op zaterdag 2 juni:
3 kogelbiefstukjes voor

€ 9,95
www.kruyswijk.keurslager.nl

-DENISE- 
FASHION 

Beleving van fashion, 
design, beauty 
en lifestyle.

www.bamboehofaalsmeer.nl

www.deophelia.nl www.zeeman.com

Voor de lekkerste pizza, 
kapsalon, shoarma, 
döner, panini en meer.

Altijd bakken vol 
met voordeel

Ophelialaan 96

Hippe schoenen 
maat 18 t/m 44

www.hopperz.nl
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Schildersverf met historie

HM COATINGS
Aalsmeerderweg 249B

1432 CM Aalsmeer

info@hmcoatings.nl

postbus 250
1430 AG  aalsmeer
stommeerkade 61 achter
1431 EL  aalsmeer

tel.: +31 (0)297 - 324021
info@terlouwtechniek.nl
www.terlouwtechniek.nl

BOER AUTOMATERIALEN B.V.
Hornweg 198, 1432 GS  Aalsmeer
Tel 0297-324878 - Fax 320559

boer@stabeco.nl
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Zingen, dansen en stralen

Podiumprogramma 

Kom je op zaterdag 2 juni naar de Ophelialaan in 
Aalsmeer, dan kun je bijna niet om het grote podium 
heen. Geen DownTown Ophelia zonder fantastische 
muziek en dans! Tussen tien uur in de ochtend 
tot maar liefst elf uur in de avond kan het publiek 
genieten van verschillende optredens. 

Artiesten zingen de mooiste nummers, twee groepen met 
dansers met een verstandelijke beperking stelen de show 
met hun dance-moves, modellen zullen schitteren op de 
catwalk tijdens de grote modeshow en je kunt mooie 
prijzen winnen tijdens de loterijen. 

Voetjes van de vloer
Het programma begint met een magisch spektakel van 
illusionistenbroers Roy en Justin Huiskens. Waar zullen 
zij het publiek mee doen verbazen? Daarna is het podium 
voor Danny Terp, DJ Wally, Dennis, de Zingende DJ en 
Sasja Brouwers. Zij zullen de voetjes van de vloer laten 
gaan en zorgen voor de nodige polonaises in de straat. 
Tussendoor worden de drie rondes van de loterij gehouden 
en de modeshow.

Lange tijd hebben ze geoefend en zaterdag 2 juni mogen 
ze dan eindelijk laten zien dat ze goed kunnen dansen. 
De ZumbaSpecials van Meerdance uit Hoofddorp en 
de streetdance-dansers van Let’s Dance Amstelhof. 
Ongetwijfeld krijgen ze het publiek mee met hun vrolijke 
dansen. 

Respect
DownTown Ophelia-deelnemers Laurens Vos en Festus 
Meijer mogen ook in de schijnwerpers staan met hun rap 
‘Respect’, die ze speciaal voor de Dutch Down Support 
Foundation hebben geschreven. “Iedereen hoort erbij, 
maakt niet uit, groot of klein….”.  

Feestavond
Om 19.00 uur begint de 
DownTown Ophelia feestavond, 
een feest met een boodschap. 
Vanaf het grote terras met een 
hapje en drankje kan genoten 
worden van spetterende 
optredens van Danny Terp, Saskia 
Soulfull, Dario en DJ Franky B. 
Niet de minste artiesten die 
de avond tot een groot succes 
zullen maken. 

Rob Ojevaar van Restaurant Oh! 
is blij dat er in de Ophelialaan 
eindelijk weer een feestavond is. 
“Het belooft een groot feest te 
worden, zoals we dat ooit jaren 
geleden ook mochten beleven in 
de straat. En hoe leuk is het dat 
we dit nu kunnen combineren 
met DownTown Ophelia. Mensen 
met een verstandelijke beperking 
zullen ook in de avond meehelpen 
achter de bar en op het terras. Ik 
zou zeggen ‘kom allemaal, dit wil 
je niet missen!’”

09.45 - 10.00 uur Aankomst in straat met Show en Jachthoornkorps Kudelstaart

10.00 - 10.30 uur Opening door Roy & Justin Huiskens en Burgemeester

Onthulling kunstwerk

10.30 - 11.30 uur Danny Terp

11.30 - 11.45 uur Optreden MeerDance ZumbaSpecial

11.45 - 12.00 uur 1e ronde loterij

12.00 - 12.45 uur Dennis Wijnhout

12.45 - 13.00 uur Optreden Amstelhof Lets’s Dance Specials

13.00 - 14.00 uur Danny Terp

14.00 - 14.15 uur 2e ronde loterij

14.15 - 15.00 uur DJ Wally

15.15 - 16.00 uur Danny Terp

16.00 - 16.30 uur Modeshow

16.30 - 16.40 uur Optreden Laurens en Festus

16.40 - 17.00 uur Sasja Brouwers

17.00 - 17.15 uur Grote loterij

17.15 - 18.00 uur Sasja Brouwers

18.00 - 19.00 uur DJ Wally

19.00 - 23.00 uur Avondprogramma 
met Danny Terp, Saskia Soulfull, Dario en DJ Franky B.
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Roy en Justin Huiskens
Op 6-jarige leeftijd begon Roy Huiskens 
al met goocheltrucjes op school, soms 
tot irritatie van zijn juf. Inmiddels vormt 
hij een succesvol duo samen met zijn 
broer als zijn assistent. Ze reizen samen 
heel Nederland door en treden vaak 
op in hun eigen Roy’s Magic Theater in 
Aalsmeer. Ze hebben al heel wat prijzen 
in de wacht gesleept, waaronder goud 
op de Nederlandse jeugdkampioenschappen. 

Danny Terp
De in Amsterdam geboren en in Aalsmeer 
opgegroeide zanger is al lang geen 
onbekende meer in het Nederlandstalige 
muzieklandschap. Zijn eerste single 
‘Zonder jou’ en latere nummers ‘Jij bent 
de liefste’, Un dos tres’, ‘Bara Bara Bere 
Bere’ en ‘Mij krijgen ze niet klein’ zetten 
hem op de Nederlandse muziekkaart. 
Naast soloartiest is Danny ook zanger 
bij de succesvolle formatie ‘Cooldown’ die optreedt met 
feestnummers. Vorig jaar wist hij het publiek als geen 
ander te vermaken tijdens DownTown Ophelia. 

DJ Wally
Erik Walraven draait als DJ Wally voor 
de tweede keer op het podium van 
DownTown Ophelia. Ook is hij actief 
geweest tijdens andere evenementen in 
en om Aalsmeer, zoals het proefvaren 
waar hij de muzikale ondersteuning 
mocht verzorgen voor Restaurant Oh! en 
Goud van Oud bij Restaurant de Jonge 
Heertjes. Voor het vierde jaar op rij zal 
hij gaan draaien tijdens de Canal Parade van de Gaypride 
2018 op de boot van de Ambulancedienst Amsterdam.

Dennis, de Zingende DJ 
Dennis Wijnhout, alias de Zingende DJ, is 
vooral bekend in Aalsmeer en omgeving, 
waar hij op verschillende feesten en 
partijen gezellige optredens verzorgd. 
Ooit begonnen als roadie bij een drive-in 
disco en later werkzaam als dj. Toen hij 
zo af en toe zelf de microfoon pakte om 
te zingen, werd hij al snel de Zingende 
DJ genoemd. Veel DownTown Ophelia-
deelnemers zullen hem kennen door zijn optredens bij 
Stichting Dag van je Leven-activiteiten.  

Sasja Brouwers
De Aalsmeerse Sasja is een enthousiaste 
zangeres die met haar Engels- en 
Nederlandstalige repertoire, haar 
aanstekelijke lach en vlotte babbel het 
publiek altijd mee krijgt. Ze deed mee 
aan het Nationaal Songfestival, Xfactor 
en recent aan So you think you can sing. 
Ze zong zelfs in een uitverkocht Arena 
bij de Toppers in Concert. Sasja treedt 
op met een breed repertoire van uptempo nummers en 
ballads, waarbij ze uiteraard ook haar eigen singles, zoals 
het recente ‘Onze dag’  ten gehore brengt. 

Dario
De 54-jarige zanger Dario Kreuger staat 
vanaf zijn 21ste al op de planken. Zijn 
grote doorbraak kwam in 1995 toen hij 
met het liedje ‘Zij gelooft in mij’ een dikke 
hit scoorde. Nadat hij met zijn gezin bij 
SBS6 meedeed aan een real life soap wist 
iedereen wie hij was en sloot Nederland 
hem in de armen. Hij zong duetten met 
o.a. George Baker, Jan Vayne, Benny 
Nijman en Suger Lee Hooper en stapte later over op eigen 
repertoire. Resultaat waren singles als ‘Vandaag is zo’n 
dag’ en de nieuwe hit ‘Je hoeft me niet te zeggen…’. 

DJ Franky B
Bekend van onder andere het Cooldown 
Café of Feest van Joop in Amsterdam 
als dj, maar sinds enkele jaren een 
van de gezichten van de succesvolle 
formatie  ‘Cooldown’. Afgelopen jaren is 
Frank regelmatig te zien geweest in het 
land, waar hij naast het  draaien optrad 
met zijn groep. Zijn muziekgenre is feest 
/ house tot R&B / dance classics tot nu 
/ rock tot pop.
 

Saskia Soulfull
Op jonge leeftijd is de zangcarrière van 
Saskia Heijmans, zoals ze officieel heet, 
gestart. Tot 2010 zong ze in coverband 
Big Deal waar ze startte met backing 
vocals en uiteindelijk de lead zang 
voor haar rekening nam. Later ging 
ze solo wat resulteerde in bijzondere 
optredens met o.a. Jaap van Zweden 
en haar idool Ruth Jacott. Saskia is een 
veelgevraagde artieste voor o.a. bedrijfsfeesten en vele 
nationale en internationale evenementen. Ze staat garant 
voor een wervelende show met voornamelijk soul en 
Nederlandstalige nummers.
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Uw totaalleverancier voor feesten,
(bedrijfs)evenementen,

 congressen en beursstands
 

Verkoop en verhuur van 
licht, geluid, 

podium, attracties, podium, attracties, 
aankleding en meer

RvdB-Events.nl

Jumbo, Aalsmeer, Ophelialaan 124
Jumbo, Aalsmeer, Ophelialaan 124
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Elke dag een 
avontuur voor 
kinderen van 
0 tot 13 jaar

Kinderopvang is meer dan 
een plek waar uw kind naar 

toe gaat als u werkt. Solidoe 
heeft dat goed begrepen. 

Bij ons kan uw kind spelen, 
leren en ontdekken. 

Met warme aandacht, goede 
begeleiding en veel plezier.

Verschillende 
soorten opvang in 

Aalsmeer, 
Kudelstaart, 

De Kwakel 
en Uithoorn

 

www.solidoe.nl 
Solidoe Advertentie Nw Meerbode Tour.indd   2 21-06-17   12:57

Kinderopvang is meer dan alleen een plek waar 
je kind naar toe gaat als je werkt. 
Solidoe heeft dat goed begrepen.

Bij ons kan je kind spelen, leren & ontdekken.
Met liefdevolle, professionele aandacht 

& veel plezier!

Solidoe basis.indd   1 26-04-18   15:14

Met je neus in de boter
Iedereen hoopt nog eens die grote jackpot in een loterij 
te winnen. Die kans zit er bij DownTown Ophelia niet 
in. Toch is het de moeite waard om op 2 juni te komen, 
want je kunt zomaar met je neus in de boter vallen. Als 
je tenminste een lootje koopt voor onze grote of kleine 
loterij. En met het kopen van een lootje steun je meteen 
Stichting DownTown Ophelia. De opbrengst gaat voor 
100% naar dit goede doel. 

Er zijn twee kleine loterijen waarvoor de lootjes € 1,- per stuk 
kosten. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen zoals pakketten 
van verschillende winkeliers, een skateboard, planten, een 
middagje suppen, schoonheidsbehandelingen en nog veel 
meer. 

Minuut gratis winkelen
Om 17.00 uur is de superloterij met fantastische prijzen. 
De loten hiervoor kosten € 2,- per stuk. Notaris Labordus 
zal officieel de trekking van de prijzen op zich nemen.  
En het zijn mooie prijzen, want je kunt zelfs een televisie 
winnen, beschikbaar gesteld door Drukkerij Noordhoek. Of 
een dag sloephuur aangeboden door Kempers Watersport. 
Er zijn verschillende restaurantbonnen en wat denk je van 
een minuut gratis winkelen bij de Jumbo. Hier maken zelfs 
twee personen kans op. 

Net als vorig jaar is Corrie Loos langs veel ondernemers 
in de buurt gegaan en heeft ze gevraagd een leuke prijs 
te doneren voor het evenement. Mede dankzij haar 
enthousiasme hebben veel ondernemers hier gehoor aan 
gegeven. Zij zal samen met een aantal DownTown Ophelia-
deelnemers de loterijen op ludieke wijze verzorgen. 

Mis het niet en koop op 2 juni een lootje voor € 1,- of  2,- bij 
de verkoopdames of in de informatietent!

11.45 uur: eerste ronde loterij
14.00 uur: tweede ronde loterij
17.00 uur: superloterij
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Aaitherapie goed voor mens en dier

Op een zonnige voorjaarsdag is de lente in elk 
hoekje van kinderboerderij Boerenvreugd tastbaar 
en zichtbaar aanwezig. Bijvoorbeeld in het jonge 
groen dat ontspringt aan de twijgen, vogels die er 
driftig op los twitteren, de imker die zijn bijenkasten 
op orde maakt en niet in de laatste plaats: de 
lammetjes die dartelend de wei verkennen dan 
wel luierend wegdommelen in de schaduw van 
een boom. Stralend en opgewekt zijn ook de twee 
medewerkers van Ons Tweede Thuis met wie we 
deze middag een afspraak hebben. Robin Fiege 
en Kim Tichelaar laten weten zeer gelukkig te zijn 
hier dagelijks aan de slag te mogen. Zelfs voor 
poepklussen halen ze hun neus niet op.

Robin is met 31 jaar de oudste van de twee. Ze woont in 
Uithoorn en werkte negen jaar lang op kinderboerderij De 
Olievaar. Toen de Olievaar dicht ging moest Robin uitkijken 
naar een andere dagbesteding. “Ik mocht kiezen tussen de 
boerderij van Poldersport in De Kwakel en Boerenvreugd. 
Met koeien heb ik niks dus Poldersport viel af. Ik zit hier nu 
vier jaar en heb het erg naar mijn zin,” vertelt Robin die wél 
wat heeft met duiven, cavia’s, ezels, schapen en geiten. 
En dan vooral met de lammetjes die in deze tijd achter 
elkaar geboren worden en geregeld ‘aaitherapie’ moeten 
ondergaan. “We moeten ze regelmatig knuffelen anders 
blijven ze schuw en lopen ze weg. Dat is niet leuk voor het 
publiek. Ook de jonge cavia’s moeten we regelmatig aaien. 
Vooral achter hun oren vinden ze dat heel lekker.”

Hartenwens gehonoreerd
Collega Kim vult aan dat het ook belangrijk is voor 
de moederdieren. “Die moeten er ook aan wennen,” 
zegt de 26-jarige Aalsmeerse die op fietsafstand van 
Boerenvreugd woont. Ze kwam als jong meisje al met haar 
ouders geregeld naar de kinderboerderij en was helemaal 
verkocht en verknocht toen ze hier een stage mocht 
lopen. Bij haar daaropvolgende stage, in het Hoofddorpse 
Floriande gaf ze meermaals te kennen dolgraag naar 
Boerenvreugd te willen als vaste dagbestedingsplek. Die 
hartenwens werd gehonoreerd en al snel bleek ze van alle 
markten thuis. Wat ze op een dag allemaal doet? Er volgt 
een waslijst aan werkzaamheden: “Ik maak wc’s schoon, 
was de ramen, draai winkeldiensten en doe de afwas, maar 
het belangrijkste is zorgen dat de dieren genoeg te eten en 
te drinken krijgen. En het schoonmaken van de hokken en 
het weiland natuurlijk.”

Schadelijk
Wie denkt dat de dieren maar raak mogen poepen en 
dat die mest goed is voor de bodem, zit er volgens de 
dames goed naast. Over de noodzaak van een schone 
kinderboerderij geven ze graag en deskundig uitleg. “Als 
de poep blijft liggen komen er vliegen op af die daar hun 

eitjes in leggen. Daarnaast zitten er wormeieren in de mest 
wat weer schadelijk is voor de dieren die daardoor wormen 
krijgen,” doceert Robin. Als een echte twee-eenheid vult 
Kim aan: “Met een harkje en een mestboy lopen we elke 
middag door de wei om de poep op te ruimen. Dat gooien 
we dan op de mesthoop, die regelmatig wordt afgevoerd.” 

Geitenkeutels
Omdat we nieuwsgierig zijn wat die ‘mestboy’ nou precies 
is, vragen we om een demonstratie. Het blijkt te gaan om 
een soort uit de kluiten gewassen stoffer en blik waarmee 
de dames zelfs de kleinste geitenkeutels uit het gras 
kunnen opwippen en onschadelijk kunnen maken.

Voor de daaropvolgende fotosessie nemen de twee 
uitgebreid de tijd en demonstreren gelijk even hoe die 
aaitherapie nou in zijn werk gaat. De kleine geitjes, 
sommige slechts een paar dagen oud, laten zich het 
geknuffel welgevallen. Ook de moeders vinden het prima. 
Even geen gelurk, zie je ze denken.
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Aaitherapie goed voor mens en dier

Promotie Boerenvreugd 
Ondertussen vertelt OTT-begeleidster Marja Kamp over 
het succes van DownTown Ophelia vorig jaar. “Het was 
ondanks het mindere weer zeer geslaagd. We stonden 
er met onze eigen kraam om Boerenvreugd als werkplek 
voor mensen met een beperking te promoten. Robin vond 
het zo leuk dat ze de hele dag is gebleven. Ze heeft dieren 
aangegeven aan bezoekers die er eentje wilden aaien 
en flyers uitgedeeld. We hadden een partytent zodat de 
dieren droog stonden. Zij wel… wij niet. Maar dat geeft 
niet,” lacht de begeleidster die desondanks hoopt op 
betere weersomstandigheden 2 juni.

Foto boven: Robin Fiege (links), Kim Tichelaar (rechts)
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Legmeerdijk 313-1210
1431 GB Aalsmeer

Telefoon: 0297-381200

De Hoog Export
Personeel gezocht!

Bloemenverdeler m/v
fulltime

Enige ervaring is gewenst
Bel voor meer informatie

De Hoog Export
BloemeBloemenveiling Royal FloraHolland

Postbus 1200
1430 BE Aalsmeer

Telefoon: 0297-321446
E-mail: dehoogexport@xs4all.nl
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Lasbedrijf Van Vliet en Zonen B.V.
 

Boeing Avenue 351
1119 PJ Schiphol-Rijk
 

Tel: 020-6533036
E-mail: inE-mail: info@lasbedrijfvanvliet.nl
Internet: www.lasbedrijfvanvliet.nl

Specialist in diverse soorten laswerk, behandelen en verwerken van plaatwerk,
metaalconstructies vervaardigen, zetten en knippen, geluidsomkappingen,
luchtkanaalsystemen, verzinken, poedercoating, spuitwerk, afvoer van oud

ijzer, schadeafhandeling, montage en transport, fullllment en meer.
 

Voor zowel bedrijven als particulieren, ook mogelijk op locatie.
  

Maatwerk en precisie staan bij ons hoog in het vaandel!

 LED-verlichting

 Oplaadpunten elektrisch rijden

 Zonnepanelen specialist

Uw
      Installateur

Duurzame

Tel. 0297 - 324260 | www.hoekwater.nl

 Zonnepanelen specialist

P. Hoekwater B.V. 
Uw Duurzame Installateur:

»»  Etiketten  ««

  »»  Kantoorartikelen  ««   

»»  Drukwerk  ««

»»  Facilitair  ««    

»»  Inkt & Toner  ««    

»»  Relatiegeschenken  ««

Uw totaalleverancier voor:
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Colofon
DownTown Ophelia Magazine 
2018 is een uitgave van Stichting 
DownTown Ophelia.
Oplage: 20.000 stuks. Versprei-
ding huis aan huis in Aalsmeer, 
Kudelstaart, De Kwakel, Rijsenhout 
en Amstelveen Westwijk. 

Stichting DownTown Ophelia
Ophelialaan 107
1431 HC Aalsmeer
Tel : 06-10620518
 : 06-53660262
Email : info@downtownophelia.nl
Web : www.downtownophelia.nl

Redactie 
 
 

 · Arjen Vos
 · Ilse Zethof

 
Fotografie
 · Arjen Vos  

(Artikel Max en Boerenvreugd)
 · Maarten Fransz
 · Ilse Zethof
 · Richard Zethof
 · Stichting Ons Tweede Thuis

Met medewerking van
Ingrid Kranenburg, Remco Kooij, 
Gonny de Koter, Mike van de Laar-
se, Corrie Loos, Christiaan Sijnen, 
Betty van der Vaart, Wout Werker 
en Frank Wind

Vormgeving
Nick Eveleens 

Drukkerij

Copyrights
Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de uitgever 
overgenomen worden. De uitgever 
aanvaardt geen enkele aansprake-
lijkheid voor de eventuele onjuist-
heden in dit magazine.

Van alles te doen

Er is voor ieder wat wils in de Ophelialaan op 2 juni. Bij zo’n vijftig 
kramen op de braderie zijn veel leuke dingen te koop, variërend 
van kleding, schoenen en tassen tot cadeau- en interieurartikelen. 
Maar je kunt ook boerderijdieren komen bewonderen en aaien, want 
kinderboerderij Boerenvreugd is ook van de partij.  

Veel winkeliers doen iets speciaals. Zo kunnen bij Hulleman Brood en Banket 
eierkoeken versierd worden, bij Bloemenkiosk Jos en Cok van Lammeren 
kunnen kinderen bloempotjes beschilderen en bij Etos Wind kun je je laten 
verwennen door een visagiste en een manicure-behandeling krijgen. Uiteraard 
is er ook aan de inwendige mens gedacht, want op verschillende plekken zijn 
er lekkere dingen te koop en worden hapjes uitgedeeld. Er is zelfs een BBQ 
aan het einde van de dag. 

Muziek maken
Nicky’s Beads laat kinderen schattige en stoere armbandjes knutselen en 
Muziekstudio Maartje is in aanwezig om kinderen in korte tijd muziek te 
leren maken. Je kunt op de foto bij Fun Fotostudio met leuke accessoires en 
verkleedkleding van Theaterworld en ook bij de Vrijwilligerscentrale Aalsmeer 
voor Elkaar kun je op de gevoelige plaat worden vastgelegd om te laten zien 
dat je voor anderen klaar staat. De vrolijke clowns Fieps en Katootje wandelen 
tussen het publiek door met hun grapjes. Bij Jaws Art Workshop leer je hoe 
je snel Disney-figuren tekent en je kunt zelfs een ritje in een stoere sportauto 
maken

Kinderplein
Net als vorig jaar is er een kinderplein waar van alles te doen is. Touwtje 
trekken, springkussens, spijkerbroekhangen, strijkijzerwerpen, eendjes vangen 
en meer. Oranjecomité Aalsmeer gaat er samen met Jafrem Verhuur weer 
voor zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben. De politie en brandweer 
zullen kinderen laten voelen hoe het is om even die stoere politieagent of 
coole brandweerman/vrouw te zijn, want ook zij zijn erbij. 

Kinderopvang Solidoe komt weer met hun pipowagen en schminken de 
kinderen tot de mooiste prinsesjes, vlinders of enge monsters. En wat denk je 
van de verschillende G-sportclinics die Sportservice Haarlemmermeer heeft 
geregeld? Speel een partijtje hockey, dans mee met de G-dansers of ervaar 
wat Taekwando is.
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Cor Millenaar; door Mercedes-Benz uitgeroepen tot beste werkplaats van Nederland.
Ons trotse team bedankt alle relaties.
Met een waardering van ruim 9,3 hebben wij de meest tevreden relaties van alle 66 Mercedes-Benz dealers in Nederland.

Zonder u, geen Klant Nr. 1 award. Daarom héél 2018 uw APK gratis én een leuke attentie bij uw eerste werkplaatsbezoek.

Cor Millenaar, officiëel Merceds-Benz Servicepartner, 
Oosteinderweg 340, 1432 BE Aalsmeer
Tel: 0297 33 00 11, info@cormillenaar.nl

Drukkerij Noordhoek B.V.

Zwarteweg 120    Aalsmeer

0297. 383 270

www.noordhoekoffset.nl

OFFSET   |   MEDIA   |   CREATIE   |   REALISATIE

Rick enTeam Noordhoekwensen iedereeneen leuke dag toe!
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www.regioschiphol.rabobank.nl

Wij wensen alle deelnemers en bezoekers een mooie en geslaagde dag  tijdens

DownTown Ophelia in de Ophelialaan Aalsmeer. 

De Rabobank ondersteunt dit initiatief met veel plezier.

Zaterdag 2 juni

van DownTown
Ophelia 2018

Rabobank is
trotse sponsor


