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Werken bij Blom KENTIA Palmen?
Wij zoeken nog 3 medewerkers 

(office medewerker, orderpicker en heftruckchauffeur)

Interesse? E-mail je CV naar office@kentia.com  
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Voorwoord
Voor de derde keer organiseren we DownTown Ophelia, 
een evenement met een boodschap in de Ophelialaan 
in Aalsmeer. Mensen met een verstandelijke beperking 
mogen weer laten zien dat ze meer in hun mars hebben 
dan de meesten denken. Zij mogen die dag hun talenten 
laten zien in alle winkels, bij de kappers en de horeca en 
op de braderie. 22 juni draait om deze mooie mensen 
met uitdagingen, maar nog meer met enorm veel 
mogelijkheden. 

Wie had in 2016, toen initiatiefnemers Ingrid Kranenburg 
en Ilse Zethof begonnen met brainstormen, kunnen 
denken dat het zo’n gigantisch succes zou worden. Meer 
dan honderd deelnemers worden tijdens het evenement 
aan het werk gezet bij alle enthousiaste ondernemers 
in de Ophelialaan. Er is een braderie, een fantastische 
modeshow met bijzondere modellen en een kinderplein 
met spelletjes, er zijn creatieve workshops, foodtrucks en 
niet te vergeten is er de hele dag en avond muziek. Ook 
onze speciale gasten zullen regelmatig op het podium 
te vinden zijn met de artiesten die zich vrijwillig voor dit 
evenement inzetten. Inmiddels zijn er veel betrokkenen die 
meehelpen. Echt geweldig.

Maar het is niet bij die ene dag in het jaar gebleven. Mede 
door het binnengehaalde sponsorgeld en de ideeën is 
er een mooie samenwerking ontstaan met de JIJ & Ik 
Cadeauwinkel van Stichting Ons Tweede Thuis. Ook 
voor deze derde editie heeft het bestuur besloten deze 
bijzondere winkel te ondersteunen met financiële middelen 
en meer. De winkeliers in de Ophelialaan, en inmiddels ook 
daarbuiten, zijn blij met de komst van de JIJ & Ik Winkel. 
En klanten zijn positief verrast. Maar het belangrijkste, hier 
krijgen mensen met een verstandelijke beperking heel het 
jaar door een kans om mee te doen in de maatschappij. 

Zien we jullie 22 juni? Laat je helpen door het bijzondere 
VIP-personeel, koop een lootje voor mooie prijzen en 
sponsor mee, struin langs de kraampjes, maar vooral, 
geniet van alles!  

Frank, Heidi, Ilse, Ingrid en Karin
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Kinderen zijn zichzelf, sociaal, creatief & nieuwsgierig

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
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gaat als je werkt. Solidoe heeft 
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Kort Nieuws

Glazen Huis Radio Aalsmeer  
Iedere zaterdagmiddag om 14.00 uur is er het gezellige 
radioprogramma DownTown Radio bij Radio Aalsmeer. 
Dennis Wijnhout, Rinus van Itterzon en Ilse Zethof 
ontvangen iedere week leuke gasten met en zonder 
beperking in de radiostudio.
Op 22 juni zal Radio Aalsmeer er de hele dag zijn in de 
Ophelialaan met een marathonuitzending. De enthousiaste 
verslaggevers zullen live verslag doen van wat er allemaal 
gebeurt. Speciaal is het Glazen Huis vanuit de etalage van 
Teddy’s Kinderkleding. Iedereen mag verzoeknummers 
aanvragen bij de Zingende DJ Dennis tegen een kleine 
vergoeding. De deelnemers van DownTown Ophelia 
mogen natuurlijk ook mee helpen met deze liedjes aan 
te kondigen, mee te presenteren en misschien zelfs wel 
mensen te interviewen op straat. 

G-sporten
Team Sportservice Aalsmeer is het lokale sportloket dat 
informeert, adviseert en mensen begeleidt op sportgebied 
en leefstijl. Hun drijfveer is om écht ieder mens, en 
daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren 
van de positieve effecten van sport en bewegen. Ze zijn 
er dus ook voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Ze werken samen met sportclubs 
die G-sporten aanbieden en waar nodig proberen zij dit op 
te starten. Een nieuw project is kinderen met een beperking 
te laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende 
sporten. Aanbieden van korte lesblokken zodat er gekeken 
kan worden wat het beste bij de kinderen past en waar ze 
het meeste plezier in hebben. Het Team is 22 juni aanwezig 
om hier alles over te vertellen. Uiteraard kan er ook gesport 
worden tijdens DownTown Ophelia. In samenwerking met 
de Rabobank en de Mike Multi Foundation bemannen ze 
een sportactiviteit waarbij je de snelheid van een bal kunt 
meten. Ben je goed in een bal schieten, gooien of slaan? 
Kom dan gezellig langs want je maakt ook nog eens ieder 
uur kans op leuke prijsjes.

Kleurrijke herinnering
Voor het derde jaar op rij heeft de Aalsmeerse kunstschilder 
Michael Glanz ervoor gezorgd dat de Ophelialaan nog 
kleurrijker wordt met weer een mooi kunstwerk. Tijdens de 
eerste editie in 2017 werd er een heus DownTown Ophelia 
kunstwerk van hem onthuld op de zijmuur van Teddy’s 
Kinderkleding. Een vrolijk 
beschilderde houten ballon 
van zijn hand en een kleinere 
gemaakt door Anna Roos, een 
meisje met Downsyndroom 
uit Aalsmeer. Vorig jaar kreeg 
Karen Koeslag uit Uithoorn 
de eer om een kunstwerk 
te maken samen met de 
kunstschilder. Dit jaar mocht 
de creatieve Yoeri de Weert 
uit Uithoorn aan de slag met 
kwasten en verf. Hij werkt 
op het atelier van Werk- en 
Dagcentrum Middelpolder. 
Zijn kunstwerk wordt 22 
juni rond 11 uur onthuld. 
Helaas niet met Yoeri door 
vakantie, maar zijn vrouwelijke 
voorgangers mogen zijn 
honneurs waarnemen.

Wegafsluiting en parkeren
Zaterdag 22 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. 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 gesponsord door Doelen Verkuyl de hele dag 
heen en weer naar en van de Ophelialaan. 
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Bart is altijd in voor gezelligheid en een praatje

Bart van Rooijen is een enthousiaste jongen van 
19 jaar uit Aalsmeer. Hij kent veel mensen en 
velen kennen hem. Altijd in voor een praatje en 
gezelligheid. Niet zo gek dat zijn droombaan in de 
horeca ligt, want met mensen omgaan wil hij heel 
graag. Via de ‘Verlengde Leerweg’ van Ons Tweede 
Thuis is hij op verschillende plekken aan het werk, 
waaronder De Oude Veiling in Aalsmeer. Dat hij 
‘anders’ is vindt hij geen probleem. “Daar zit ik niet 
mee, ik ben speciaal.” We gingen met hem in gesprek 
over zijn school, hobby’s, werk, de liefde en meer.

Bart woont met zijn ouders en broers van 17 en 14 
jaar in Aalsmeer. Na de peuterspeelzaal Sam Sam en 
een jaar basisschool de Samen Een ging hij voor een 
paar jaar naar De Dolfijn in Uithoorn, een school die 
speciaal basisonderwijs biedt. Uiteindelijk heeft hij de 
basisschoolperiode afgemaakt in Amsterdam. Het werd 
de Van Detschool, een pedologisch instituutschool voor 
onder andere kinderen met autisme, zoals Bart. “Daarna 
ging ik naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) 
op de Schelp in Haarlem. Dat vond ik erg leuk.” Iedere 
dag met speciaal taxivervoer op en neer naar de school 
waar hij het naar zijn zin had en vrienden maakte. “Ik heb 
daar veel geleerd. Rekenen, lezen en schrijven. Rekenen 
deed ik graag, al werd het soms best wel moeilijk. Die 
redactiesommen en breuken vielen niet mee. En gym en 
judo waren mijn favoriete vakken. Lekker sporten.” 

Gezellig een praatje maken
Via school heeft Bart op verschillende plekken kunnen 
stagelopen. Onder andere bij restaurant Pippa’s in Haarlem 
waar meer mensen met een verstandelijke beperking 
werkten, maar helaas nu gesloten is. Maar ook bij Paswerk 
in de Cruquius, de Albert Heijn Haarlem, de kinderboerderij 
en hij liep groenstage waar hij allerlei buitenklussen moest 
doen. “Die groenstage vond ik maar niks. Ik heb hooikoorts 
dus dat was niet handig. Ook de kinderboerderij is niks 
voor mij. Caviahokken schoonmaken bijvoorbeeld vond ik 
echt niet leuk. En Paswerk was zo groot. Daar ben ik de 
weg weleens kwijt geraakt. Ik vond het er ook een beetje 
saai.”

Uiteindelijk kwam hij terecht bij Ons Tweede Thuis 
dagcentrum Middelpolder in Amstelveen waar hij  nog een 
paar middagen werkt en het naar zijn zin heeft. Hij heeft 
daar op verschillende afdelingen gewerkt. De kantine, licht 
industrieel en de kaarsenmakerij. Vanuit Middelpolder 
ging hij ook werken bij de Jij & Ik Winkel in de Ophelialaan 
en daar vond hij al snel zijn draai en werd een zeer 
gewaardeerde medewerker. “Verschillende klusjes doen, 
kassa draaien en natuurlijk gezellig een praatje maken 
met de klanten. Echt heel fijn daar.” Ook De Oude Veiling 
in Aalsmeer kwam er als werkplek bij voor Bart. “Daar 
bak ik taarten, doe boodschappen en controleer ik de 
bestellingen.” 

Verlengde Leerweg
Via de Verlengde Leerweg van Ons Tweede Thuis werkt 
Bart sinds kort ook bij Sportbedrijf Amstelveen. Bij het 
zwembad ruimt hij op, maakt schoon, haalt afzettouwen 
uit het water, plaatst de strandstoelen en meer. “Omdat 
ik van sporten hou, is dit een fijne plek voor mij. En via 
de Academie van de Verlengde Leerweg leer ik dingen die 
voor mij belangrijk zijn. Ik heb met mijn broer uitgezocht 
hoe ik in Amstelveen kom met de bus en dat kan ik nu 
helemaal zelf.”

Als Bart het voor het zeggen zou hebben waar hij mocht 
gaan werken, dan zou het zeker horeca worden. “Maar 
ook iets met sport of bij de radio vind ik leuk. Geld gaan 
verdienen en op mezelf gaan wonen, dat zie ik wel zitten. 
Een vriendinnetje kost geld, dus voorlopig blijf ik maar 
vrijgezel.” 

Druk baasje
Een druk baasje die Bart, maar hij vindt het allemaal leuk 
en krijgt er energie van. “Aan het einde van de week ben 
ik wel moe hoor. Dan wil ik ’s ochtends niet altijd mijn bed 
uit. Maar op tijd op mijn werk komen is ook belangrijk. Dat 
hoort er bij.” 

Heeft hij nog wel tijd voor hobby’s? “Ik sport heel veel, 
want ik voetbal bij KDO in De Kwakel. Een keer in de week 
trainen en zaterdag een wedstrijd. En ik tennis bij All Out 
in Aalsmeer en zit op judo bij Special needs Judo van 
judoschool Judo Ryu Kensui in de Amstelhof in De Kwakel. 
En soms doe ik ook mee met hardloopwedstrijden. Dan 
haal ik steeds de eerste prijs bij de G-runs. Van mijn ouders 
moet ik nu maar mee gaan doen met de vijf kilometer. 
Maar dat is eigenlijk best wel lang rennen.” 
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Bart is altijd in voor gezelligheid en een praatje

Als Bart thuis is luistert hij graag naar muziek. “Ik vind heel 
veel muziek leuk. Nederlandstalig, pop en meer. Maar geen 
hardcore, dat dan weer niet. En ik game veel, het liefst Fifa. 
Ik ben gek op voetbal, vooral Ajax en het Nederlands elftal. 
Ik ben een aantal keer al naar wedstrijden in de Arena 
geweest.”

DownTown Ophelia
Op 22 juni is Bart ook weer van de partij bij DownTown 
Ophelia en heeft er nu al zin in. “In 2017 was ik er ook en 
mocht toen werken bij het restaurant, de snackbar, de 
schoenenzaak en achter het kraampje bij de visboer. Ik 
hou ervan om klanten te helpen.”

Dit jaar mag de enthousiaste jongen naast werken ook 
meedoen met de modeshow en zal in kleding lopen van 
Gentlemen’s Place uit Aalsmeer. Daar kijkt hij naar uit. “Ik 
weet nog niet hoe ik dat ga doen, maar ik ga zeker even 
oefenen met stoere moves.” 

Dus wil je Bart zien schitteren op de catwalk? Kom dan 
zeker naar DownTown Ophelia! 
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De Mike Multi Foundation heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van sport 
voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel 

het sportaanbod op dat terrein kwalitatief te verbeteren en op deze wijze meer 
aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

 



Lengers Yachts is the official dealer of the brands Sanlorenzo,  

Bluegame, Prestige and SACS for Northern Europe. 

Besides the dealership of those brands, Lengers Yachts is also a very  

well-known international premium yacht broker. With her headquarters in 

Muiden, The Netherlands and two other offices in Düsseldorf, Germany and  

Palma de Mallorca, Balearic Islands is Lengers Yachts able to provide 

the best services to her clients.

Lengers Yachts b.v. | westzeedijk 2-3 | 1398 BB muiden | The Netherlands | +31 294 256 156

Lengers Yachts GmbH | Düsseldorf | Germany | +49 211 300 403 54

Lengers Yachts Spain S.L. | Port Calanova | Avinguda de Joan Miró 327 | Local 1 | 07015 Palma de Mallorca | Balearic Islands | +34 971 876 480

info@lengersyachts.nl | lengersyachts.com

Pre fe r re d  s u pp l i e r  o f  a  wonder fu l  t ime .
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De Verlengde Leerweg, opstapje naar reguliere baan

Als je net van het voortgezet speciaal onderwijs 
of de praktijkschool komt wil je misschien wel 
meteen aan de slag bij een leuke werkgever. Maar 
mogelijk weet je nog niet precies waar je kwaliteiten 
liggen en wat je leuk vindt. Een vervolgopleiding 
volgen is dan een uitkomst. Maar voor mensen 
met een verstandelijke beperking zijn er niet veel 
mogelijkheden op dit gebied. De Verlengde Leerweg 
van Stichting Ons Tweede Thuis geeft leergierige en 
gemotiveerde jongeren de kans om verder te leren 
en op weg te helpen naar een, liefst reguliere, baan.

“De Verlengde Leerweg is nieuw binnen Ons Tweede 
Thuis”, vertelt jobcoach Harrie Koot. “Sinds februari bieden 
we jongeren uit de regio Amstelland de mogelijkheid te 
ontdekken waar hun interesses liggen en waar ze goed in 
zijn. We doen dit door middel van het lopen van stages, 
trainingen, empowerment en verwerking.” 

Eigen initiatief
Er is gestart met een groep van acht enthousiaste 
jongeren. “We hebben groepslessen, maar het is vooral 
maatwerk. De stages zijn afgestemd op de interesse van 
de leerling en bij verwerking kijken we uiteraard individueel 
wat goed ging en waar nog aan gewerkt moet worden. 
De studenten krijgen en geven feedback, ook aan elkaar. 
Bij empowerment leer je wie je bent en wat je kunt. Het 

ontdekken en versterken van je eigen ik. Leuk is dat ze 
ook Taekwondo-lessen volgen van Chung Do Kwan in 
Amstelveen.”

Er wordt wel wat van de studenten verwacht, want je 
moet vooral eigen initiatief tonen. “We werken toe naar 
minder ondersteuning en daardoor meer uitdaging. In 
een prikkelende omgeving kun je jezelf goed ontwikkelen 
en dat wil deze groep studenten graag. Ze hebben voor 
zichzelf leerdoelen gesteld en daar werken we aan. Het 
kan ook zomaar zijn dat er studenten zijn die nog niet 
aan het werk gaan, maar de stap kunnen maken naar het 
doorleren aan een vakgerichte opleiding bij het ROC.”

Bij ‘de academie’ zoals ze dit noemen, krijgen ze les in 
zelfstandigheid. “Hoe moet je je gedragen op de werkvloer? 
Hoe stippel je een route uit om met het openbaar vervoer 
op tijd op je werk te komen? Hoe ga je met klanten om? 
Maar ook laten we de studenten bewuster nadenken over 
bijvoorbeeld dat als je laat naar bed gaat, je misschien wel 
te moe bent om heel de dag te werken. Of dat je best om 
hulp mag vragen. Dat soort praktische en nuttige zaken 
komen hier aan bod.”

Werkplekken 
De lessen van de Verlengde Leerweg vinden plaats in de 
trainingszalen van het Ammonite Hotel Amsterdam.  “We 
zijn erg blij met deze samenwerking, want in dit chique 

en mooie hotel gedraag 
je je sowieso al anders. 
Dat geldt voor iedereen, 
maar zeker ook voor onze 
studenten.”

Via de afdeling ‘Afslag 
Werk’ van Ons Tweede 
Thuis worden stageplekken 
gezocht en het doel is om 
dit zo breed mogelijk aan 
te bieden. Horeca, retail, 
logistiek, magazijn en nog 
meer. Er zijn al plekken 
gecreëerd bij onder andere 
een hondenuitlaatservice, 
De Oude Veiling en 
Sportbedrijf Amstelveen. 
“Eigenlijk zijn we continue 
op zoek naar bedrijven 
die een stagiair willen 
laten meedraaien. Nog 
mooier zou het zijn dat de 
studenten daar uit kunnen 
stromen na de anderhalf 
jaar dat ze bij de Verlengde 
Leerweg hebben gezeten.”
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De Verlengde Leerweg, opstapje naar reguliere baan

Op zoek naar zeer gemotiveerde medewerkers? Dan 
bent u van harte uitgenodigd om naar Brood op de Plank 
te komen. Werkzoekenden met een licht verstandelijke 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt stellen zich aan 
u voor. Een plek voor inspiratie, kennismaken, informatie 
en, wie weet, verdere afspraken.

Brood op de Plank is er voor u als ondernemer
• u kunt kennismaken met gemotiveerde mensen die op 

zoek zijn naar een werkplek
• u krijgt informatie over de Participatiewet, allerlei 

regelingen en kansen voor werkgevers
• u krijgt informatie over mogelijkheden voor werkplekken 

of stages voor mensen met een arbeidsbeperking

Wie doen er mee bij Brood op de Plank?
Bij Brood op de Plank werkt een aantal organisaties 
samen: AM match, Afslag Werk van Ons Tweede Thuis, 
RIBW KAM, GGZingeest en Roads. En de bijeenkomst in 
Aalsmeer, wordt mede mogelijk gemaakt met hulp van 
Stichting DownTown Ophelia. 
Verschillende organisaties, maar met dezelfde missie: 

mensen met een beperking mee laten doen. U bent goed 
in ondernemen, wij zijn goed in het toepassen van wet- en 
regelgeving.
Samen kunnen we mensen helpen om mee te doen in de 
maatschappij!

Programma
07.30 uur Inloop en ontbijtbuffet
08.00 uur Opening en toespraak wethouder    
 economische zaken Robert van Rijn
08.30 uur Pitches door werkzoekenden en ondernemers
09.00 uur Matching aan statafels en beantwoorden   
 vragen algemeen
09.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Schroom niet, kom gewoon lekker ontbijten in de Oude 
Veiling (Marktstraat 19, Aalsmeer) en kijk wat het u brengt. 
Het verplicht u tot niets, maar kan u veel brengen.

https://onstweedethuis.nl/brood-op-de-plank/contact 

Ondernemersontbijt  Brood op de Plank
21 juni – Oude Veiling Aalsmeer 07.30 – 09.30 uur

Toekomst
Door het succes van deze eerste groep die de Verlengde 
Leerweg volgt, start in september ook een groep in de 
Haarlemmermeer. “We zijn daar druk bezig om een ander 
op te zetten.” Harrie Koot hoopt dat er meer jongeren via 
deze weg aan een reguliere baan geholpen kunnen worden. 
“Bedrijven moeten in gaan zien dat deze jongeren echt 
graag willen. Je krijgt als werkgever een zeer gemotiveerde 
werknemer in dienst en je wordt goed begeleid door de 
jobcoaches van Ons Tweede Thuis. We hopen dat ze de 
kans krijgen die ze verdienen.”

https://www.onstweedethuis.nl/
volwassenen/werken-en-dagbesteding/
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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 organisaties die hun producten 
en diensten beschikbaar stellen, zoals de Mike Multi 
Foundation die onder andere het secretariaat uit 
handen van de stichting neemt, drukwerk regelt en 
de opmaak van dit magazine voor haar rekening nam. 
En het Oranjecomité Aalsmeer die ook dit jaar weer 
zorgdraagt voor de spelletjes op het kinderplein. We 
hebben donateurs die ons financieel ondersteunen, 
maar ook bedrijven die spullen en tegoedbonnen 
schenken voor de grote loterij, zoals Tuincentrum 
Het Oosten,  Jumbo Aalsmeer, Drukkerij Noordhoek, 
SYBeautyworld en diverse restaurants. 

Het geweldige bedrag van maar liefst € 2.100,- 
mocht Stichting DownTown Ophelia ontvangen van 
Buurtvereniging de Pomp. Dit tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opgerichte buurtinitiatief bestaat al 74 jaar. 
Of beter gezegd, bestond. Doordat iedereen ouder werd 
waren er uiteindelijk geen bestuursleden meer te vinden 
om alle activiteiten te organiseren en moest de vereniging 
zichzelf opheffen.
In de oorlog dreigde de bezetter de watertoevoer in 
Aalsmeer af te sluiten en om een ramp te voorkomen 
sloegen de bewoners gezamenlijk zelf een put met een 
pomp. Na de oorlog verdween de pomp, maar de vereniging 
bleef. Die zette zich in voor ouderenactiviteiten in de buurt 
met kaarten, kienen, seniorenreisjes, herfsttochten, maar 
ook kinderkien, Sinterklaasfeesten en meer. 
Bij de opheffing van de vereniging was er nog geld in 
kas en werd gezocht naar een goed doel. Uiteindelijk 
zijn er verschillende goede doelen gekozen, waaronder 
Dagcentrum Amstel-Meer van Ons Tweede Thuis en 
Zorgcentrum ’t Kloosterhof en dus ook DownTown Ophelia.

Kippenvel op mijn armen
Voor het derde jaar staat Kudelstaarter Erik Walraven 
weer achter de draaitafel op het podium. De DJ zorgt heel 
de dag en avond tussen de optredens door vol overgave 
voor leuke muziek. "In 2017 bij de eerste editie vroeg Rob 
Ojevaar of ik wilde draaien bij DownTown Ophelia. Ik had 
toen nog geen flauw idee dat het zo'n mooi evenement zou 
zijn en ik heb geen minuut spijt gehad. Wat fantastisch om 
hier mijn bijdrage aan te kunnen leveren." Sinds vorig jaar 
is zijn bedrijf Vobema uit Hillegom 
ook sponsor van DownTown Ophelia. Het bedrijf is 
leverancier van hang-  en sluitwerk, componenten en 
toebehoren voor industriële koel- en vriesinstallaties.
"Eerlijk gezegd had ik nog niet zoveel met mensen met 
een beperking te maken gehad. Nu kijk ik er heel anders 
naar en hebben wij met het bedrijf ook een bijdrage 
gesponsord voor een speciaal pak
voor het zoontje van mijn nicht zodat hij zelfstandig kan 
zitten." Erik heeft met eigen ogen kunnen zien dat het geld 
goed terecht komt, ook bij DownTown Ophelia.  "Mensen 
met een verstandelijke beperking kunnen meer dan wij 
denken. Die kans moeten we ze geven. We kunnen zelfs 
nog wat van ze leren, ze zijn zo puur. Ze kunnen ook erg 
gefocust zijn, dat zag je vooral bij de  modeshow. Borst 
vooruit, kin omhoog... geweldig. Kippenvel op mijn armen."

Kansen bieden
Ook dit jaar draagt Rabobank Regio Schiphol weer haar 
steentje bij aan het evenement. Een grote steen zelfs, 
want ze zijn bij deze derde editie de hoofdsponsor. “Wij 
ondersteunen dit evenement met een boodschap graag,” 
legt Ron Leegwater van Rabobank Regio Schiphol uit. 
“Werk vinden voor deze doelgroep blijft lastig en mede 
door DownTown Ophelia krijgen werkzoekenden met een 
verstandelijke beperking kansen. Dat de Jij & Ik Winkel in 
de Ophelialaan gekomen is, is daar een mooi voorbeeld 
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Sponsors aan het woord

van. En dat DownTown Ophelia nauw samenwerkt met 
Ons Tweede Thuis vinden wij prachtig. Samenwerken en 
verbinden kunnen wij alleen maar toejuichen. Wij kunnen 
niet anders dan dit mooie initiatief ondersteunen vanuit de 
bank.”

Met elkaar,  voor elkaar!
Van Vliet Containers en algemeen directeur Bob IJpelaar 
vinden het belangrijk bij te dragen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen binnen de regio, maar ook ver daarbuiten.  
Zo steunt Van Vliet onder andere de stichting Happy 
Watoto dat wezen en kinderen uit probleemgezinnen in 
Tanzania een langdurig onderwijstraject biedt en zo hun 
toekomstperspectief aanzienlijk verbetert. Ook steunen 
we de ontwikkeling van een drinkwatervoorziening in 

Sponsors bedankt!
DownTown Ophelia 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere:

Aalsmeer.nu, Arjen Vos Fotografie, Boom Belettering, Bouquetnet, Brandweer Aalsmeer, buurtvereniging De 
Pomp, cad2reality, Café Sportzicht, Cor Millenaar BV, Corrie Loos, De Meerlanden, Denise Fashion, Drukkerij 
Noordhoek, Dorcas Aalsmeer, Dutch Flower Foundation, EHBO Aalsmeer, Etos Wind Ophelialaan, FD Sound, 
Fun Fotostudio, Gemeente Aalsmeer, Gentlemen’s Place, Heidi Bruin, Hulleman Brood en Banket, Jaws Art 
Workshop, Kim Maarse, Kinderboerderij Boerenvreugd, kinderkledingsponsors: Cars Jeans, Indian Blue 
Jeans, Koko Noko, Levi’s, Levv, Quapi, Tumble ’n Dry, Vingino en Z8, Koninklijke De Vries Scheepsbouw, 
Kranenburg Transport, Kunstschilder Michael Glanz, Laurens Niezen Fotografie, Loogman Tanken en Wassen, 
Mike Multi Foundation, Multi Supplies, Muziekschool Maartje Sparnaaij, Nick Eveleens, Nicky’s Beads, 
Notaris Geert Labordus, Ons Tweede Thuis, Oranjecomité Aalsmeer, P. Hoekwater BV, Politie Aalsmeer/
Uithoorn, Radio Aalsmeer, Renault Nieuwendijk, Restaurant Oh!, Scherpzinniger, Shoeby Aalsmeer, Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart, Sportservice Haarlemmermeer, Taxi Doelen Verkuijl, Teddy’s Baby- en 
Kinderkleding, Theaterworld, Zethof Communicatie & Consultancy en alle vrijwilligers. 

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. 

Nepal. Maar het is net zo belangrijk om veel dichter bij 
huis de goede initiatieven te steunen. Bij voetbalvereniging 
RKDES in Kudelstaart steunen we de jeugd en sport en 
DownTown Ophelia dragen we een warm hart toe. Zeker bij 
lokale initiatieven bereiken we het meeste door samen te 
werken en elkaar bij te staan. Binnen onze bedrijven leeft 
de gedachte 'één team, één bedrijf' en met DownTown 
Ophelia steunen de ondernemers gezamenlijk dit mooie 
initiatief waarvoor ook geldt 'met elkaar, voor elkaar!'. Van 
Vliet Containers is een trotse sponsor van DownTown 
Ophelia!

Laten zien wat ze kunnen
Blom KENTIA Palmen is een familiebedrijf geleid door 
de broers Paul en Christian Blom. De ondernemers 
runnen één van de meest moderne palmenkwekerijen 
van Europa. Vanuit Aalsmeer beleveren ze wereldwijd 
klanten met hun KENTIA’s. Het bedrijf staat voor 
topkwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Maar ook 
maatschappelijk ondernemen vinden de broers belangrijk 
en DownTown Ophelia vinden ze een mooi initiatief. “Wij 
hebben het geluk om iedere dag enthousiast aan het 
werk te mogen en ons daarin te kunnen ontwikkelen. Dat 
gunnen we mensen met een verstandelijke beperking ook. 
Zij hebben ook een uitdagende werkomgeving nodig. Daar 
groeien ze van. Bij DownTown Ophelia kunnen ze laten 
zien wat ze kunnen en dat is heel veel.”
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Een winkel met alleen maar  
lekkere dingen.. 

Loop eens binnen en laat u
betoveren!

Ophelialaan 116

Ophelialaan 99

Ophelialaan, naast Keurslager Kruyswijk

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.”

Kom je op 22 juni 
ook weer een 
eierkoek versieren 
in onze kraam?

Ophelialaan 111

www.hullemanbroodenbanket.nl
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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

Ophelialaan 104

De net e� e anders 
cadeauwinkel

www.facebook.com
/jijenikcadeauwinkel

“Wij koken met liefde en 
serveren met passie”

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 109Ophelialaan 79

Ophelialaan 108 B Ophelialaan 124

Ophelialaan 114

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.getthelook.nl

"Met passie voor 
  het slagersvak"
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

Wij werken met en 
zonder afspraak 
0297-325671

Dagelijks verse 
bloemen en planten

www.hopperz.nl

tel 06-57950710

竹 園 酒 楼

BLOEMENKIOSK
ABUTILON
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Winnen, winnen, winnen
Als je zaterdag 22 juni naar de Ophelialaan komt, kun je 
zomaar naar huis gaan met een nieuwe televisie of een 
boodschappenkar vol met levensmiddelen. Het enige wat 
je daarvoor moet doen is een lootje kopen. En met het 
kopen van een lootje steun je meteen Stichting DownTown 
Ophelia.

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

Superloterij
Om 17.00 uur is de superloterij met fantastische prijzen. 
De loten hiervoor kosten € 2,- per stuk. Notaris Geert 
Labordus zal de officiële trekking van de prijzen op zich 
nemen. Het gaat tenslotte om mooie prijzen zoals die 
televisie, beschikbaar gesteld door Drukkerij Noordhoek. 
Ook zijn er verschillende restaurantbonnen te winnen en 
wat denk je van een minuut gratis winkelen bij de Jumbo. 
Prijswinnaars moeten wel aanwezig zijn bij deze trekking.

Net als voorgaande jaren is Corrie Loos weer langs veel 
lokale ondernemers gegaan en heeft ze gevraagd een 
leuke prijs te doneren voor het evenement. Mede dankzij 

haar enthousiasme is hier goed gehoor aan gegeven. 
Radio Aalsmeer-DJ Rinus van Itterzon heeft dit jaar de 
eer om de loterij te mogen presenteren, samen met een 
DownTown Ophelia-topper. 

Mis het niet en koop op 22 juni een lootje voor € 1,- of  2,- 
bij de verkoopdames of in de informatietent!

12.00 uur: eerste ronde loterij
14.00 uur: tweede ronde loterij
17.00 uur: superloterij onder toezicht van notaris Labordus
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Feest vanaf het podium

“Het belangrijkste in de muziek staat niet in de 
noten.” Een wijze uitspraak van componist Gustav 
Mahler uit de negentiende eeuw. En zo is het ook. 
Muziek is beleven en genieten. En dat gaan we 
tijdens DownTown Ophelia dan ook heel veel doen 
tijdens alle optredens vanaf het grote podium. 
Overdag, maar zeker ook tijdens de feestavond 
kunnen de voetjes van de vloer. 

Op het podium komt weer een grote variatie aan 
muziekstijlen en artiesten voorbij. Van Nederlandstalig 
en soul, tot aan de nieuwste top 40 hits, zomerhits en 
klassiek-getinte liedjes. Maar ook mensen met een 
verstandelijke beperking mogen de show stelen. Er is 
een dansoptreden van de Let’s Dance Specials uit de 
Amstelhof onder leiding van Kim van Bergen. Ze hebben 
maanden geoefend en gaan het publiek zeker betrekken 
bij hun coole dansmoves. Rob Ojevaar en Danny Terp 
presenteren alles. Rinus van Itterzon neemt de loterijen 
voor zijn rekening en Kim Maarse praat de modeshow 
gezellig aan elkaar. Ze worden uiteraard bijgestaan door 
DownTown Ophelia-toppers.

De hele dag feest
Om half 11 begint de derde editie van DownTown Ophelia 
en de Aalsmeerse burgemeester Gido Oude Kotte opent 
het feestelijke evenement. Daarna krijgt La Familia het 
podium met hun prachtige liedjes. Zou zo maar kunnen dat 
hun emotionele nummer ‘Stil maar’ ook voorbij komt. Wat 
was dat mooi in 2017 toen zij ook de opening verzorgden. 
Een officieel momentje is de onthulling van het kunstwerk 
voor in de Ophelialaan. Kunstschilder Michael Glanz heeft 
de eer om dit samen met de creatieve Yoeri te verzorgen. 
Er gebeurt heel de dag van alles op het podium. Artiesten 

Danny Terp, zingende DJ Dennis 
Wijnhout en Sasja Brouwers 
zingen de sterren van de hemel. 
Aan het einde van de middag 
kan het ‘dak eraf’ met Het 
Meezingteam. De zangers staan 
garant voor een feestje, dus dat 
wordt weer polonaise lopen. En 
DJ Wally is ook niet te missen op 
het podium. Hij zorgt ervoor dat 
tussen alle optredens door leuke 
muziek te horen is. 

Feestavond
Om 19.00 uur begint de 
DownTown Ophelia feestavond. 
Vanaf het grote terras kan 
genoten worden van spetterende 
optredens van Danny Terp, DJ 
Wally, Saskia Soulful en Johnny 
Romein. Zij staan garant voor 
een wervelende show. Een 
ouderwets gezellige feestavond, 
dat gaat het worden. En dat 
alles onder het genot van een 
hapje van de foodtrucks en een 
drankje te bestellen bij de grote 
bar geregeld door Restaurant Oh! 

10.00 - 10.30 uur Aankomst in straat met Show en Jachthoornkorps Kudelstaart

10.30 - 11.00 uur Opening met burgemeester Gido Oude Kotte en La Familia

Onthulling kunstwerk

11.00 - 12.00 uur Danny Terp

12.00 - 12.15 uur 1e ronde loterij

12.15 - 13.00 uur Zingende DJ Dennis Wijnhout

13.00 - 13.15 uur Optreden Amstelhof Lets’s Dance Specials

13.15 - 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 - 17.00 uur Sasja Brouwers

17.00 - 17.15 uur Grote loterij

17.15 - 18.00 uur Het Meezingteam

18.00 - 19.00 uur DJ Wally

19.00 - 23.00 uur Avondprogramma 
met Danny Terp, DJ Wally, Saskia Soulful en Johnny Romein

Podiumprogramma 
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La Familia 
In 2017 was deze muzikale familie er 
ook al bij. Ze wisten velen te ontroeren 
met hun mooie liedjes en ze kregen 
iedereen aan het meezingen en dansen. 
La Familia heeft een stevige plaats 
weten de veroveren in de muzikale 
showbusiness. Ze hebben al heel wat 
muziekprijzen in de wacht gesleept en 
zijn regelmatig in vele theaters door 
heel het land te bewonderen met hun 
optredens. Carla, Belinda en Paul schrijven zelf de muziek 
en songteksten en hun optreden is een ware beleving. 

Danny Terp
Onze ‘Aalsmeerse trots’ zet zich de 
gehele dag en avond met enthousiasme 
in bij DownTown Ophelia. Net als de 
twee voorgaande edities weet hij het 
publiek als geen ander te vermaken. 
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’, ‘Mij krijgen ze niet klein’ en 
‘Stapelgek op jou’ zetten hem op de muziekkaart. 

DJ Wally
Erik Walraven draait als DJ Wally voor 
de derde keer bij DownTown Ophelia. 
Hij is er heel de dag bij en ook in de 
avond zie je hem nog even enthousiast 
achter de draaitafel staan. Hij was actief 
tijdens andere lokale evenementen, 
zoals het proefvaren waar hij draaide 
voor Restaurant Oh! en Goud van Oud. 
Bij de Gaypride kom je hem ook tegen, 
want hij draait al jaren op de boot 
van de Ambulancedienst Amsterdam. Laat de muzikale 
verzorging maar aan DJ Wally over. 

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 onder andere Stichting 
Dag van je Leven- en Ons Tweede Thuis-activiteiten. 

Sasja Brouwers
De Aalsmeerse Sasja is een 
enthousiaste zangeres die met haar 
liedjes, haar aanstekelijke lach en 
vlotte babbel het publiek altijd mee 
krijgt. Ze deed mee aan het Nationaal 
Songfestival, Xfactor en So you think 
you can sing. Ze zong zelfs bij de 
Toppers. Sasja treedt op met een breed 
repertoire van uptempo nummers, 
ballads en haar eigen singles. Vorig 
jaar wist ze snel de harten van de DownTown Ophelia-
deelnemers en het publiek voor zich te winnen en ook nu 
is ze weer van de partij.

Het Meezingteam
Stephan en Marvin van Het Meezingteam 
bouwen in no-time een feeststemming. 
Stilzitten is er eenvoudigweg niet bij. 
Ze komen op met een  confettikanon 
en delen opblaasbare microfoons uit 
aan het publiek, dat naar hartenlust 
kan meezingen met alleen maar 
feestmuziek. De liedteksten zijn overal 
goed zichtbaar dankzij twee grote 
beeldschermen op het podium. Het 
wordt één grote interactieve feestkaraoke, waaraan het 
publiek mee kan doen. Met Het Meezingteam is het feest 
vanaf de eerste noot!

Johnny Romein
Bij Amsterdammer Johnny Romein 
staat één ding altijd voorop tijdens zijn 
optredens: feest maken. Hij stond in 
1992 met twee singles tegelijk in de 
top 40. Met het succes van ‘Je hebt 
me belazerd’ en ‘Alie-mentatie’ vestigde 
Johnny Romein in één klap zijn naam. 
En wie kent ‘De vrolijke koster’ niet? 
Zijn artiestennaam is een ode aan zijn 
moeder. Johnny Romein, oftewel John 
van der Ree uit Sint Anthonis, zit 20 jaar in het vak. 

Saskia Soulful
Op jonge leeftijd is de zangcarrière van 
Saskia Heijmans, zoals ze offi cieel 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. 
Saskia is een veelgevraagde artieste 
voor bedrijfsfeesten en vele nationale 
en internationale evenementen. Deze 
fantastische vocale zangeres blaast de 
dance classics weer nieuw leven in met haar eigen stijl. 
Met energie voor twee stort Saskia zich als een wervelwind 
in haar performance. Een waar podiumbeest! 
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de zekerheid van het vastleggen

Schoolstraat 5A, 1431 BG Aalsmeer
Telefoon   0297 385 999

E-mail   info@notarislabordus.nl
Internet   www.notarislabordus.nl

Uw totaalleverancier voor feesten,
(bedrijfs)evenementen,

 congressen en beursstands

RvdB-Events.nl

Alles wat u wenst, trekken wij voor u uit de kast.

www.deporseleinkast.nl

De Hoog Export
Bloemenveiling Royal FloraHolland

Telefoon: 0297-321446
E-mail: dehoogexport@xs4all.nl

Het leukste café van Aalsmeer

Sportlaan 44
1431 HZ Aalsmeer
Tel. 0297-324705
www.sportzicht.nl
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Stralen op de catwalk

DownTown Ophelia is ontstaan uit een modeshow 
die bij Teddy’s Baby- en Kinderkleding gehouden 
werd. “Alle kinderen zijn mooi”, roept eigenaresse 
Ingrid Kranenburg altijd, “dus zeker ook kinderen 
met een verstandelijke beperking”.  Logisch dus 
dat de modeshow altijd een van de hoogtepunten 
van het evenement is. Modellen in verschillende 
leeftijden met een verstandelijke beperking lopen 
om 16.00 uur over de catwalk en showen de mooiste 
kleding aan het publiek. 

Ze schitteren in kleding van Denise Fashion, Dorcas 
Aalsmeer, Gentlemen’s Place, Shoeby Aalsmeer Teddy’s 
Baby- en Kinderkleding en Theaterworld. Een visagiste 
geregeld door Etos Wind Ophelialaan zorgt ervoor dat de 
modellen extra mooi gemaakt worden, net als de kappers 
van Get the Look, Hizi Hair, Aysa Haarmode en Man 
Herenkappers.

Een kippenvelmomentje voor alle ouders, maar zeker ook 
voor het hele publiek. Want het is geweldig om al die knappe 
modellen te zien stralen op het podium. Voor sommigen is 
het nog een beetje spannend, maar goed voorbeeld van 
de ‘collega-modellen’ doet volgen en iedereen kan hun 
moment of fame pakken. En de vrolijke muziek van DJ 
Wally maakt de show helemaal af.  

Ophelialaan en Zijdstraat
Ook dit jaar steekt Christiaan Sijnen van Gentlemen’s Place 
weer vier stoere boys in het nieuw met een te gekke outfit. 
Ze gaan er vast de show mee stelen, net als de jongens 
die voorgaande twee jaar mee mochten doen namens de 
‘Gepassioneerde Stijlmeesters’ uit de Zijdstraat Aalsmeer 
met ook een vestiging op de Zuidas. Christian heeft ze 
persoonlijk geadviseerd en met zorg gestijld met het 
advies ‘blijf jezelf, maar straal authenticiteit en klasse 
uit’. Dat gaat zeker lukken met 
de betere casual, zakelijke of 
feestelijke herenkleding in hun 
uitgebreide collectie. 

Bij Denise Fashion mochten ook 
weer twee mooie dames gaan 
shoppen voor een prachtige 

outfit. Ze werden geholpen door de stijladviseuses die 
weten hoe ze collecties van verschillende merken moeten 
combineren. Denise Fashion is al veertig jaar een begrip 
in mode-minnend Aalsmeer en daarbuiten. Ze hebben 
gevoel voor mode, design, beauty en lifestyle. Of het nu 
gaat om een casual of een feestelijke outfit, er hangt altijd 
wel iets moois tussen de geweldige stoere, maar toch ook 
vrouwelijke collectie. 

Nieuw bij de modeshow dit jaar is Shoeby Aalsmeer 
uit de Zijdstraat. Eigenaar Wilfred Koekkoek heeft een 
goede samenwerking met de JIJ & Ik winkel en wilde 
ook zijn steentje bijdragen. Ook bij deze kledingzaak 
met collecties van diverse merken voor heren, dames en 
kinderen, mochten twee dames een outfit uitzoeken. Van 
stoer, casual of chique, je kunt voor een leuke outfit altijd 
bij Shoeby terecht. 

Gezellige drukte 
Bij Ingrid Kranenburg van Teddy’s worden altijd veel 
kinderen mooi aangekleed voor de modeshow. Via 
verschillende kledingmerken heeft ze het weer voor elkaar 
gekregen om de hippe, schattige en draagbare kleding 
gesponsord te krijgen. Altijd een drukte van jewelste bij 
het aankleden net voor de modeshow, maar daar draaien 
de enthousiaste dames van Teddy’s hun hand niet voor 
om. “Gezellig juist al die kinderstemmetjes in de winkel en 
ieder kind mag van ons stralen. Daar zorgen we heel het 
jaar voor en zeker ook op 22 juni.”

Er zullen dit jaar ook modellen over de catwalk lopen 
aangekleed door Theaterworld en Dorcas Aalsmeer. Waar 
zij mee gaan komen is nog een verrassing, maar wie zich 
de bruiden van vorig jaar nog kan herinneren weet dat dit 
helemaal goed gaan komen! 

WWW.GENTLEMENSPLACE.COM

GENTLEMEN’S PLACE
GEPASSIONEERDE STIJLMEESTERS VAN DE RANDSTAD 

ZIJDSTRAAT 64 - AALSMEER & ZUIDAS - AMSTERDAM
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De JIJ & IK Cadeauwinkel, meer dan alleen een winkel

De JIJ & IK Cadeauwinkel is niet meer weg te denken 
in de Ophelialaan in Aalsmeer. Begonnen als droom 
van Ons Tweede Thuis-medewerkers Kim Maarse, 
Cynthia Stolwijk en Kelly Vink, is het nu een plek 
waar veel mensen met een verstandelijke beperking 
zinvol aan de slag zijn. Een gezellige winkel waar 
prachtige, zelfgemaakte cadeauartikelen te koop 
zijn en waar je als klant geholpen wordt door 
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Maar 
het is niet alleen een winkel, want het is uitgegroeid 
tot veel meer.

“Vanaf het moment dat we onze deuren openden in 
november, is er een goede samenwerking met de andere 
winkeliers in de winkelstraat,” vertelt Kim. “Zij begonnen 
ons voorzichtig te vragen of onze medewerkers ook 
voor hen dingen wilden doen. Natuurlijk vinden wij dit 
fantastisch, want op deze manier zijn onze mensen 
overal zichtbaar.” Inmiddels worden er verschillende 
taken gedaan voor onder andere de bakker, de bloemist, 
de kinderkledingzaak en het restaurant. “Ze komen werk 
naar onze winkel brengen, zoals het vouwen van doosjes, 
inpakwerk of het uitpakken van kleding. Maar er wordt ook 
bij hen gewerkt. Boeketten gemaakt, tafels gedekt, kleding 
uitgezocht en nog veel meer. Ze houden de straat schoon, 
halen glaswerk op en lappen de ramen.”

Gezien worden
Dat was ook de doelstelling van het bestuur van Stichting 
DownTown Ophelia. Mensen met een beperking zoveel 
mogelijk mee laten doen in de ‘gewone’ wereld. Toen zij 
hoorden dat Ons Tweede Thuis een winkel wilde gaan 
openen, kwamen de ideeën en ondersteuning ook van hun 
kant. Niet zo gek dat net als in 2018 er weer gekozen is om 
de JIJ & Ik winkel financieel te helpen met sponsoring van 
de huur. Wat hen betreft is deze plek een aanwinst voor 
Aalsmeer en kan bewezen worden dat mensen met een 
beperking veel kunnen.    

 “Eigenlijk is het begonnen tijdens de vorige editie van 
DownTown Ophelia in juni 2018,” vertelt Kim. “Ik wilde heel 
graag meer dan alleen een kraampje tijdens de braderie 
en dacht aan een pop-up store. De producten die mensen 
met een verstandelijke beperking maken zijn de moeite 
waard om aan het grote publiek te laten zien. Ze maken 
de mooiste en meest originele dingen waar mensen blij 
van worden. En het balletje ging rollen toen bleek dat deze 
winkelruimte vrij kwam. Samen met DownTown Ophelia is 
alles met Ons Tweede Thuis geregeld en was de winkel 
een feit. Geen moment spijt van gehad.”

Glimlach
“Als klanten bij ons binnenkomen zijn ze vaak verbaasd 
over het aanbod en de kwaliteit van onze producten. 
Mooi is dat we echt een gunfactor hebben en dat klanten 
terugkomen om bijvoorbeeld een leuk cadeautje te 
kopen. Ze vinden het niet erg om even te wachten als hun 
spulletjes zeer zorgvuldig worden ingepakt. Ze vertrekken 
vaak met een glimlach. Ook op onze Facebook-pagina 
krijgen we de meest enthousiaste reacties.”

Het aanbod is zeer gevarieerd. Van kaarsen tot speelgoed 
van hout. En van schilderijen en kaarten tot cadeauartikelen 
van textiel. De winkel nodigt uit om er rustig in rond te 
lopen, want overal staat wat. “En alles is door mensen 
met een beperking gemaakt. Zelfs de toonbank en het 
bankje buiten voor de etalage. Veel maken we ook op 
bestelling, want de winkel is te klein om alles op voorraad 
te hebben.” Een portret op steigerhout, een luiertaart als 
kraamcadeautje, een tuinbank en zelfs een appeltaart kun 
je in de winkel bestellen.

Iedere dag leren
“Het is in feite een leer- en werkbedrijf,” legt Marije 
Kromhout, één van de andere gezichten van de winkel, 
uit. “Mensen die hier werken leren iedere dag bij. Niet 
alleen in onze eigen winkel, maar zeker ook daarbuiten. Ze 
kunnen op ons als begeleiding terugvallen, maar ook in het 
zogenaamde ‘vrije bedrijf’ aan de slag.”

Ook de begeleiding leert hiervan, want dit is binnen Ons 
Tweede Thuis een uniek concept. “Samenwerking met 
andere ondernemers op dit niveau is prachtig. En leuk is 
dat veel medewerkers van verschillende voorzieningen 
hier de kans krijgen om te werken en leren. Wij kijken 
iedere dag wat ze aan kunnen. En op zaterdag zorgt 
DownTown Ophelia voor enthousiaste jongeren die nog 
op school zitten. Dan is het een soort snuffelstage of 
weekendbaantje.”

Kim en Marije zijn zeer positief verrast over hoe iedereen 
gegroeid is. “Je mag hier zijn wie je bent en veel zijn 
verrast over hun eigen kunnen. Ook wij als begeleiding, 
want er kwam veel kijken bij het opzetten van een winkel. 
Daar hadden wij geen ervaring mee en zijn trots dat het 
allemaal is gelukt. We zijn ook blij met onze vrijwilligers 
die bij ons werken, want voor sommigen is dit allemaal 
nieuw. Zij leren ook iedere dag weer bij.”
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Uitdagingen
Wat is het leven zonder uitdagingen en ook bij de JIJ & IK 
Winkel hadden ze die genoeg, bijvoorbeeld bij de inkoop 
van de producten. “We kopen onze producten in bij de 
vele voorzieningen van Ons Tweede Thuis. Zeker tijdens 
de Kerstperiode was het soms lastig om voldoende in de 
winkel te hebben staan. Het was voor ons nieuw, maar ook 
voor de collega’s op de voorzieningen want zij moesten 
natuurlijk leveren. Voorheen werden hun spulletjes vooral 
‘intern’ verkocht en soms op een braderie. Nu was er ineens 
een winkel. We moesten allemaal wat commerciëler gaan 
denken, want hoe duur maak je de producten en waar 
is vraag naar? We hebben wel een winkel te runnen en 
mogen natuurlijk geen verlies draaien, want dan is het 
einde verhaal.” 

Een ander punt waar Marije soms wakker over heeft 
gelegen is het bezighouden van de medewerkers. “Ze 
kunnen niet allemaal tegelijk kassa draaien natuurlijk. En 
met soms zes tot acht medewerkers per dag moesten we 
echt voldoende klussen voor ze hebben. En wat kunnen ze 
aan?  We zijn daarom erg blij met de andere ondernemers 
uit de straat en daarbuiten. We horen er momenteel echt 
bij.”   

Toekomst
De toekomst zien de dames zeer positief tegemoet. “We 
lopen over van ideeën om het een nog groter succes te 
maken. Uiteraard hopen we dat er nog meer winkeliers 
of andere ondernemers het leuk vinden om onze mensen 
een kans te geven om bij ze te komen werken. Wij zijn 
verantwoordelijk voor ze en helpen ze. We waarderen het 
ook enorm als er bedrijven zijn die klusjes aan ons geven 
om hier in de winkel te doen.”

Deze vraag kregen ze al vaak en nu gaan ze het dan ook 
echt realiseren. Een koffie-thee hoekje waar klanten ook 
iets lekkers kunnen bestellen en een kleine lunch. “Ook 
weer nieuw voor ons, maar we willen dit met beide handen 
aanpakken. Leuk voor onze medewerkers, maar zeker 
ook voor de klanten. Vanaf DownTown Ophelia gaan we 
hiermee starten!”

Tijdens DownTown Ophelia zin in een kopje koffie 
of thee met een lekker stuk appeltaart of ander 
gebakje? Of trek in een overheerlijke tosti of een 
broodje? De medewerkers van de JIJ & Ik Winkel 
helpen u graag vanuit de winkel op het terras.
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La Familia ‘Classic meets Pop’ bij DownTown Ophelia

Wie de opening van DownTown Ophelia in 2017 
heeft meegemaakt, weet waarom de organisatie 
ontzettend blij is dat La Familia er deze derde editie 
weer bij zal zijn in de Ophelialaan. Het muzikale 
gezin, dat toen nog optrad onder de naam Opera 
Familia, liet het publiek meezingen, dansen en bracht 
ze in ontroering met prachtige liedjes. Vooral bij 
het emotionele nummer ‘Stil maar’, dat ze speciaal 
schreven voor alle mama’s met een kindje met een 
verstandelijke beperking, hielden velen het niet 
droog. Wat was dat mooi. Er wordt nog vaak over 
gepraat. Reden voor de organisatie van DownTown 
Ophelia de stoute schoenen weer aan te trekken en 
het muzikale gezin uit Haarlem opnieuw te vragen 
de opening te verzorgen. Trots kunnen we melden 
dat La Familia hier ja op zei. 

Bariton Paul, mezzosopraan Carla en haar dochter sopraan 
Belinda braken als ‘Classic meets Pop’ zingend gezin 
door na hun Nederlandse TV-debuut in 2011 bij Holland 
Gots Talent. Met hun mooie stemmen en sensationele 
optredens wonnen ze vele harten in Nederland, maar ook 
daarbuiten. Een platina album, de populariteit Award 2012, 

een eigen TV-special en diverse theatertournees en talrijke 
concerten en optredens. Het kan niet op voor deze zangers 
en songwriters. Ze hebben een stevige plaats veroverd in 
de muzikale showbusiness. 

Beleving en liefde
Een optreden van La Familia bijwonen is eigenlijk meer 
een beleving… een beleving van echt samenzijn. De liefde 
straalt van het vocale gezin af en die liefde, warmte en ook 
humor brengen ze met hun liedjes over op hun publiek met 
hun sprookjesachtige en persoonlijke optredens. 
Het muzikale trio zingt geen zware opera, maar begeeft 
zich vooral op het terrein van klassieke werken uit de 
twintigste eeuw en orkestrale popnummers. La Familia 
is duidelijk fan van Andrea Boccelli en Il Divo. Ze slaan 
een brug van de klassieke naar de lichte muziek met veel 
bekende meezingers en eigen geschreven liedjes.
 

Meer dan alleen liedjes
La Familia schrijft zelf muziek, songteksten en gedichten. 
Naast het debuut album ‘Il Canto’ zagen in 2012 de CD 
& gedichtbundel ‘Het gaat alleen maar om de Liefde’ het 
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daglicht en een paar jaar later werd hun eerste DVD ‘One 
Family’ op de markt gebracht. In 2015 werd de tweede 
dichtbundel uit de reeks Zingende Gedichten: ‘Zoeken 
naar Jezelf’ gepubliceerd. 
La Familia heeft zich als ambassadeurs verbonden aan 
de Stichting Wij voor Jou. Zij organiseren onder andere 
hartverwarmende concerten voor ouderen onder de naam 
‘Goud voor Oud’. Meer dan 25.000 vereenzaamde ouderen 
beleefden de afgelopen maanden een onvergetelijke dag.
Ook ondersteunen ze het project ‘Culture Club for Kids’, 
van Stichting Wij voor Jou. Een kunstzinnig, muzikaal, 
educatief, sociaal maatschappelijk, interactief en creatief 
project voor basisscholen en kinderkoren in Nederland. 
Kinderen worden op speelse en actieve wijze in contact 
gebracht met de oorsprong van klassieke muziek en 
ervaren hoe je daar in deze tijd op een eigentijdse manier 
vorm aan kan geven.

Kwaliteiten van mensen 
met Downsyndroom
En het project ‘The Power of Down’ ligt helemaal in lijn 
van DownTown Ophelia, want hiermee willen de Stichting 
Wij voor Jou en La Familia een breder bewustzijn creëren 
rondom de bijzondere kwaliteiten van kinderen en 
volwassenen met Downsyndroom. Er wordt gewerkt aan 
een muzikaal project dat op een liefdevolle, kunstzinnige 
en toegankelijke manier laat zien hoe waardevol mensen 
met Down zijn en waar zij, hun familie en anderen in hun 
omgeving in het leven mee te maken hebben. Hiervoor 
zijn gedichten geschreven en liedjes gecomponeerd die 
wanneer ze live werden uitgevoerd al vele harten beroerden. 
Er zijn plannen om het een en ander middels een musical 
aan de wereld te tonen. Een project van een familie voor 
families. Geïnspireerd door inzichten van Marieke de Vrij, 
persoonlijke ervaringen van en met mensen met Down, en 
die van hun familie en naaste omgeving. 
Eind 2019 moet het multifunctionele muziekboek 
productietechnisch afgerond zijn. Voor de productie zijn 
echter de nodige financiële middelen nodig. De CD met 

liedjes is al klaar en met de opbrengst daarvan en donaties 
van mensen die dit project een warm hart toedragen, wordt 
alles gefinancierd. 

Voor meer informatie: www.stichtingwijvoorjou.nl 

CD De kracht van Down
‘De Kracht van Down’ is een album met 18 prachtige liedjes 
over kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Hoe 
zij ontroeren, ontwapenen, vrolijkheid en liefde genereren, 
waar zij in hun leven mee te maken hebben, hun talenten 
en welke bijzondere rol zij in het leven spelen. 
Een greep uit de reacties op het album: “Ik kon het echt niet 
droog houden, zo ontroerend mooi!” – “Mijn dochter met 
een verstandelijke beperking draait de CD grijs!… vooral het 
liedje “Ik vind je Cool” en “Mezelf Zijn”, ze voelt zich echt 
gezien” – “Toen mijn dochter het liedje “Verliefd” hoorde 
terwijl we in de auto zaten, liepen spontaan de tranen over 
haar wangen” – “Onze zoon met Down is helemaal fan van 
het liedje “De Knuf”, hij houdt ook zo van knuffelen” – “Mijn 
favoriet is “Stil Maar”, je voelt je als moeder van een kind 
met een beperking zo getroost!” – “Ik heb geen kind met 
een beperking, maar geniet zo enorm van jullie CD, dit raakt 
op zoveel lagen” –  “Ik ga deze CD op school laten horen, 
dat liedje over Spelen om te Spelen en niet alleen maar om 
te winnen, dat zouden ze allemaal moeten horen”.
De CD is voor € 15,- te koop via de webshop van La 
Familia: www.lafamilia-music.nl/#webshop of in de JIJ & 
Ik cadeauwinkel (Ophelialaan 104 Aalsmeer).

 
Signeer- en fotosessie
La Familia zal zaterdag 22 juni de opening verzorgen 
om 10.15 uur met een paar mooie en swingende 
nummers. Garantie voor een spektakel met de nodige 
emoties. Na het optreden zullen de nachtegaaltjes 
nog even blijven en hun CD’s ‘De Kracht van Down’ 
verkopen en signeren. Er zal ook een fotograaf 
aanwezig zijn, zodat je samen met La Familia op 
de foto kunt gaan en een prachtige en unieke foto 
ontvangt na afloop van het evenement. 
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         Hoe werkt OldPain2Go®? 
Steven Blake heeft OldPain2Go® ontwikkeld.  
Hij heeft de methode gebaseerd op de nieuwste 
wetenschappelijke kennis over hoe lichaam en geest 
samenwerken.  
Het is een methode waarbij je (onder begeleiding 
van een OldPain2Go® practitioner) contact maakt 
en onderhandelt met je eigen pijn systeem. Deze 
onderhandeling kan goede resultaten opleveren: 
Of je gaat weg met een lager pijnniveau of je bent 
volledig pijnvrij. 
Om jezelf de beste kans op succes te geven, moet je 
de pijn willen loslaten. Als je eenmaal begrijpt hoe 
het proces werkt, heb je een prachtige kans om de 
controle over je leven terug te krijgen. 
  

OldPain2Go® kan je helpen bij: 

• Rugpijn 
• Zenuwpijn 
• Artrose pijn 
• Fybromyalgie en CV 
• Slaapproblemen 
• Whiplash 
• Frozen Shoulder 
• Gewrichtspijn 
• Emotie eten 
• En overige pijn 

 
 

        Pijn of chronische pijn? 
Pijn is een boodschap voor jou om je aandacht te 
trekken. Het doel is je lichaam te beschermen 
tegen gevaar. 
Na een bepaalde tijd zou pijn moeten verdwijnen. 
Chronische pijn ontstaat als het pijncentrum in 
je brein het `oude` pijnsignaal blijft doorgeven. 
Het weet niet dat het deel waar de pijn was al 
genezen is, het pijncentrum heeft nooit de 
boodschap `deze pijn is genezen` gekregen 
waardoor het jou blijft beschermen en pijn 
signalen blijft uitzenden. 

   

Chronische pijn! 
 

  Genoeg van pijn en pijnstillers? 

      Verminder of verwijder pijn 

           op natuurlijke wijze 

                   Ellen van Eijk 
              Uw OldPain2Go practitioner 
          MindFixer Hypnotherapie 
                  www.Mindfixer.nl 
                 Tel  06-19611303 

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

www.zethof.nl

Tekstontwikkeling
Marketing Communicatie
Evenementenorganisatie

Noordhoek

Igepa Josuma
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Drukkerij Noordhoek B.V.

Zwarteweg 120    Aalsmeer

0297. 383 270

www.noordhoekoffset.nl

OFFSET   |   MEDIA   |   CREATIE   |   REALISATIE

Rick enTeam Noordhoekhopen dat u erweer bij bent!
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Bij stralende Anna is niets vanzelfsprekend

Anna Roos, een schattige jongedame van bijna 
achttien jaar heeft een ‘pluspakket’, zoals haar 
moeder Yvonne het noemt. Naast Downsyndroom 
heeft ze ook PDD-NOS (onderdeel van het 
autismespectrum) en lijdt ze aan dyspraxie (een 
stoornis die lijdt tot moeilijkheden bij de motoriek 
en motorische vaardigheden). “Maar ze is voor ons 
gewoon Anna en Anna is gelukkig.”

Ze woont met haar beide ouders en oudere broer Joris 
in Aalsmeer. Moeder Yvonne praat vol liefde over haar 
jongvolwassen dochter, die tijdens het gesprek lekker zit 
te schommelen in de tuin. “Die tegenstelling is soms wel 
lastig. Ze is al zeventien, maar we moeten haar eigenlijk 
overal bij helpen. Het is een puber met kleutergedrag, dat 
zie je ook in haar spel. Ze kan zich uren vermaken met haar 
barbies, met kleuren, fi lmpjes kijken en muziek. En dus 
ook met schommelen. Ga vooral niet op Anna’s schommel 
zitten als ze in de buurt zit, want dat kan ze niet aan. Het 
is haar schommel.”

Moeilijk communiceren
Anna heeft vier jaar op basisschool De Hoeksteen gezeten. 
“Fijn hier om de hoek en iedereen kende haar. Ze heeft die 
jaren steeds dezelfde juf gehad en dat ging goed. In die 
tijd heeft ze ook dolfi jntherapie mogen volgen via Stichting 
SAM en daardoor zagen we positieve groei in haar 
ontwikkeling. Maar om haar verder te helpen, hebben we 
toch de overstap moeten maken naar speciaal onderwijs 
in Hoofddorp en later in Haarlem.” 

Vervelend vonden ouders Menno en Yvonne dat niet, 
omdat ze het naar haar zin had. “Wat soms wel een drama 
was, was het busvervoer. Ik kan er boeken over schrijven. 
De bus kwam vaak te laat of helemaal niet en er gebeurde 
weleens vervelende dingen onderweg waar Anna fl ink van 
slag van raakte. Ze is extreem gevoelig voor spanningen. 
Omdat Anna niet kan praten is het soms moeilijk om 
met haar te communiceren. Wij praten met haar met 
gebarentaal en begrijpen haar, maar soms zijn er situaties 
waarbij dat lastig is. En dat is natuurlijk sneu.” 

Geen vooroordelen
Dit was het laatste schooljaar voor Anna. Na de vakantie 
gaat ze vijf dagen werken bij Ons Tweede Thuis Werk- 
en Dagcentrum Middelpolder in Amstelveen waar ze nu 

stage loopt. “Daar doet ze onder andere 
inpakwerk, wat ze prettig vindt. Dat geeft 
haar rust, want teveel prikkels zijn niks 
voor haar.” 

Ondanks haar beperkingen is Anna een 
gelukkig mens. “Zij weet niet beter en 
heeft er geen last van. Dat vind ik zo mooi 
aan haar. Zij heeft geen vooroordelen over 
mensen en het maakt haar niet uit hoe 
iemand er uitziet. Ze voelt mensen goed 
aan en is een meester in het troosten. Ze 
vindt zichzelf overigens prachtig en loopt 
geen spiegel voorbij zonder erin te kijken. 
Op school hebben ze zelfs alle spiegels 
weggehaald in de klas. Het mag natuurlijk 
geen prinsesje worden.”

Creatief
Wie Anna kent weet dat ze een groot 
schildertalent bezit. Anna had zelfs 
de eer om het eerste kunstwerk voor 
DownTown Ophelia te maken samen met 
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kunstschilder Michael Glanz. “De tekendocent op school 
had het ontdekt. We hebben spullen voor haar gekocht en 
ze mocht aan de slag. Ze maakt al vier jaar de mooiste 
en kleurrijkste schilderijen. We verkopen ze vooral in eigen 
kring, want we vinden dat Anna wel iets met de koper moet 
hebben. Ze legt er zoveel liefde in, dat willen we niet aan 
een vreemde kwijt. We kunnen ook heel goed merken aan 
haar manier van schilderen hoe ze zich op dat moment 
voelt. Heeft ze een beetje een sombere bui dan gebruikt ze 
donkere kleuren en anders is het erg vrolijk.”

Anna staat ingeschreven bij Ons Tweede Thuis voor 
wonen. “Dat zal een fl inke stap voor ons worden. Maar op 
een gegeven moment moet je haar ook los kunnen laten. 
Ze is een jong volwassen vrouw tenslotte. We doen alles 
met liefde natuurlijk, maar soms zijn we het alles regelen 
voor en rond haar ook een beetje zat. Bij haar is niets 
vanzelfsprekend.”
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Colofon
DownTown Ophelia Magazine 
2019 is een uitgave van Stichting 
DownTown Ophelia. 
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Kom je vermaken in 
de Ophelialaan

Zaterdag 22 juni bruist de Ophelialaan. Er is voor iedereen wat te 
doen. Struinen langs de vele braderiekraampjes, spelletjes doen op 
het kinderplein, genieten van alle optredens, iets lekkers kopen bij de 
foodtrucks en nog veel meer. 

De braderie wordt dit jaar georganiseerd door Direct Events, die ook de 
Hippiemarkt op het Surfeiland eind juli regelt. Je kunt van alles kopen, 
variërend van hippe kleding en tassen tot cadeau-en interieurartikelen. 
Veel winkeliers pakken extra uit. 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 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. In de middag zijn er zelfs foodtrucks.

Armbandjes, fotoshoot en meer
Nicky’s Beads laat kinderen weer de mooiste armbandjes knutselen en 
Muziekstudio Maartje is  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 de vrolijke clowns Fieps en Katootje 
wandelen tussen het publiek door met hun grapjes. Bij Kinderboerderij 
Boerenvreugd kun je dieren aaien en ook de politie en brandweer zijn er weer 
bij. En wil je leren tekenen? Volg dan een workshop bij Jaws Art Workshop.

Kinderspelletjes
Kinderen kunnen zich prima vermaken op het kinderplein, georganiseerd 
door het Oranjecomité Aalsmeer en Jafrem Verhuur. Touwtje trekken, 
springkussens, spijkerbroekhangen, strijkijzerwerpen, eendjes vangen en 
meer. 

Kinderopvang Solidoe komt weer met hun pipowagen en schminken de 
kinderen tot de mooiste prinsesjes, vlinders of enge monsters. En ben je 
lekker sportief en handig met een bal? Kom dan naar de Rabobank-activiteit, 
want daar kun je laten zien wat je kunt en prijsjes winnen als je de beste bent. 
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
BRON: CONSUMENTENGIDS FEBRUARI 2019 - CONSUMENTENBOND

Aalsmeer, Ophelialaan 124

Ladingdragers en logistieke 
totaaloplossingen voor horti en retail

Meer efficiency. Meer inzicht. Meer innovatie. 
Zodat elke schakel in uw supply chain klopt.

Check www.vanvlietcontainers.nl

Ben of ken jij een logistieke topper? En heb je een heftruck certificaat? 
Stuur dan je cv naar e.frazer@vanvlietcontainers.nl en wij nemen 

contact met je op.
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Rabobank wenst
alle deelnemers
heel veel succes
en plezier!

DownTown Ophelia
zaterdag 22 juni 


