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Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Dodaarslaan 99, 3645 JC Vinkeveen 06-16848251

Vice-voorzitter   A. Schmidt, Dr.Mees ten Oeverlaan 24, 3648 XB Wilnis 28 43 40

Secretaris + ledenadm.   M. van Krugten, Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht
email: secr-wilnis@nvvh.nl

24 19 72

Penningmeester   W. van Dijk, Veenweg 5, 3648 HD Wilnis 28 59 24

Bestuurslid Redactie   A. Blokker, Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen 58 24 82

Excursies en activiteiten   G. van Benschop, Dr.Schaepmanplantsoen 22, 3641 AZ Mijdrecht 06-43702415

Excursies en activiteiten   L. Celie, Rietvoorn 3, 3648 HH Wilnis 28 38 19

------------------------------   ------------------------------------------------------------------------ ------------

Redactie-commissie   A. Blokker 58 24 82

Distributie Maandbericht   M. van Krugten 24 19 72

    M. Bijlsma 28 33 60

Jacobafondsadviseuse   T. Baer 27 26 00

Plaatsvervangend adviseuse   M. van Krugten 24 19 72

Fotodocumentatie   L. Celie 28 38 19

Nood-telefoonnummer 06-43702415 of 06-25243961 alleen te gebruiken op dagen waarop activiteiten zijn en u contact wil
hebben met degene die de activiteit heeft georganiseerd. Dus niet voor het opgeven aan activiteiten of andere vragen.

Koninklijk  NVVH-Vrouwennetwerk
 
Afdeling De Ronde Venen, opgericht 14 februari 1973
Secretariaat: Verfmolen 63, 3642 ZJ, Mijdrecht, e-mail: secr-wilnis@nvvh.nl - website: www.nvvh.nl

                                Colofon      ---      49ste jaargang      ---      januari 2022

Contributie per 1 januari 2022, per jaar €         43,15

Vrijwillige bijdrage Jacobafonds €           0,45

Vrijwillige bijdrage ACWW €           0,25

Totaal per jaar €         43,85

Doelstelling van de vereniging
Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk:
*  Is een landelijk netwerk van samenwerkende lokale
afdelingen waar vrouwen elkaar ontmoeten en
kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten.
*  Behartigt de belangen van vrouwen in samenwerking met
andere vrouwenorganisaties
*  Stimuleert vrouwen deel te nemen aan het
maatschappelijk debat
*  Komt op voor de belangen van de consument
*  Kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en
onthoudt zich van partijpolitiek
 

 
U bent pas lid als de contributie is voldaan.
Vanaf 1 juli betaalt u de helft van dit bedrag. De contributie
is niet verhoogd, maar gelijk aan 2021.

Betaling contributie t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk,
Mijdrecht op rek.nr.: NL71INGB0004312138. 

Opzegging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.
Gaat u verhuizen, geeft u dat dan uitsluitend door aan de
ledenadministratie van uw eigen afdeling.

Betaling cursussen/bus-excursies
Als u zich opgeeft voor een cursus, rondleiding of
busexcursie, betaalt u het totale bedrag t.n.v. NVVH-
Vrouwennetwerk, Mijdrecht. op rek. nr
NL71INGB 0004312138 met vermelding van de
desbetreffende cursus of busexcursie. 
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is. Belangrijk dus, als u zich
opgeeft voor een activiteit, om meteen ook de betaling te
regelen.
 
Jacobafonds
Voor aanvragen kunt u contact opnemen met onze
adviseuse: Mevrouw T. Baer, Penning 33, 3641 LP
Mijdrecht tel: (0297) 27 26 00
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Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 10 januari 2022 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,  
e-mail: agnes@nessersluis.net

Wel en wee
Als u hoort dat één van onze leden ‘zoveel’ jaar getrouwd is,
in een ziekenhuis is opgenomen, of langdurig ziek is, meld
het dan s.v.p. bij Gemma van Benschop, tel. 06-43702415.
 

Activiteiten  

Lezen /  Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89

begrijpen      o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

Fietsen wisselende begeleiding, dinsdag, mei t/m sept.,
9 uur, oude raadshuis in Wilnis

Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19

  Heb je goede voornemens? Wandel dan mee.

  1e en 3e maandag van sept.t/m mei om 13.30
u. vanaf Willisstee, Wilnis

Museumclub Tini Baer, tel. 27 26 00

  Lenie Celie, tel. 28 38 19

  Miek van Muiswinkel, tel. 77 68 84

 

Van het bestuur

ma 3 jan. Nieuwjaarsetentje, in de Veensteker,Vinkeveen middag

di 11 jan. Bezoek Rijksmuseum, tentoonstelling "Vergeet mij niet" middag

ma 17 jan. Korte wandeling middag

vr 21 jan. Presentatie Gaudi door de heer Butink ochtend

za 5 feb. Rondleiding theater het Klooster, Woerden ochtend

ma 7 feb. Lange wandeling middag

ma 21 feb. Korte wandeling middag

di 22 feb. Ledenvergadering + lezing middag

ma 7 maart Lange wandeling middag

di 8 maart Vrouwendag, lezing blindegeleidehonden middag

do 10 maart Wijnproeverij De Zwart  

wo 16 maart Zorgboerderij De Kwakel  

do 24 maart Tuschinski  

ma 4 april Lange wandeling middag

wo 6 april Kasteel Haarzuilens + tuin  

do 21 april Kaasboerderij + rondleiding Spoorhuis Vinkeveen  

ma 2 mei Lange wandeling middag

ma 16 mei Korte wandeling middag

di 19 mei Slotuitje Keukenhof dag

ma 30 mei Lange wandeling middag

Jaarprogramma 2021 - 2022

Let op: er kunnen nog altijd wijzigingen in dit programma komen. Kijk op de website www.nvvh.nl of lees uw email!! 

Het is al bijna weer de laatste dag van dit jaar! Ja, wat gaat
de tijd toch snel! En ze zeggen dat als je ouder (en ..wijzer?)
wordt, dat dan alles nog sneller lijkt te gaan!
Sinterklaas en Kerst liggen alweer achter ons en
Oudejaarsavond komt er aan, met of zonder vuurwerk. En
dan komt Nieuwjaarsdag met gelukwensen! Wat zal dit

nieuwe jaar 2022 ons brengen?Voorlopig zijn we van dit
virus nog niet verlost. Gelukkig helpt vaccinatie het ergste
te voorkomen! En…. we hebben eindelijk een nieuw
kabinet!
Ook met onze vereniging blijven we actief! Er is weer een
regiovergadering geweest. Elkaar ontmoeten en informatie
over bijvoorbeeld activiteiten uitwisselen, is belangrijk. Het
blijkt toch weer dat onze leden trouw zijn en waar mogelijk
actief mee blijven doen als er iets georganiseerd is. Het
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aantal opzeggingen vanwege de beperkingen is ook landelijk
gezien erg klein.
Ook met onze vereniging blijven we actief met het plannen
van activiteiten in 2022. Met het inachtnemen van de
maatregelen (mondkapjes bij binnenkomst, afstand en de
QR code) is het gelukkig mogelijk om lezingen en soms ook
excursies te organiseren. Onze wandelingen (heerlijk in de
buitenlucht!) en de bezoeken aan de musea en de leesclubs
gaan altijd gewoon door!
Helaas moesten we, door het oplopen van de besmettingen,
de bezoeken aan de zorgboerderij (met kwetsbare ouderen)
en de Urbanuskerk verplaatsen naar het nieuwe jaar. (we
houden u op de hoogte maar raadpleeg ook regelmatig onze
site!).
Gelukkig kan ons traditionele Nieuwjaarsetentje op 3
januari doorgaan. Het wordt nu een 'diner op lunchtijd!'.
Zie ook alle informatie hierover in dit Maandbericht.
Ook ligt ons programma voor de eerste periode van het
nieuwe jaar 2022 weer op u te wachten.
N.B.: betaal uw contributie! Hierdoor kunnen we weer
samen verder gaan!
Noteer de activiteiten in de agenda en geef u op en kom!

Het is ook weer tijd voor goede voornemens: DUS:
meegaan met de wandelingen van Lenie Celie (tel: 28 38 19).
Heerlijk samen buiten in deze prachtige omgeving! Juist
door deze beperkingen is samen genieten zo belangrijk! Je
vindt steun en warmte bij elkaar. Een mens is een sociaal
wezen!
Natuurlijk besteden we in dit Maandbericht - de eerste van
2022!- weer aandacht aan onze vaste rubrieken:
Vakmanschap en Grote Vrouwen. Het interview met Esther
Rijdes maakt ons weer eens bewust hoe belangrijk het is om
hard werken te combineren met goede sfeer en gezelligheid.
Steeds opnieuw geldt : Samen moeten we het doen! En dat
geldt natuurlijk ook voor onze vereniging!
En daarom vraag wij u nogmaals: Doe iets voor uw
vereniging, schrijf een stukje bijvoorbeeld over iets wat u
meegemaakt heeft, stuur een foto of een recept! Alleen
SAMEN lukt het! SAMEN kunt je veel bereiken!
Wij wensen u nogmaals een gezellige Oudejaarsavond en
een Gelukkig Nieuwjaar! Blijf gezond en sociaal! SAMEN
gaan we 2022 tot een gelukkig en voorspoedig jaar maken!
Namens het bestuur,
 
Trudy Barnhard        

Vooruitblikken

Museumbezoek

Wat: bezoek tentoonstelling
Waar: dinsdag 11 januari, Rijksmuseum in Amsterdam,
tentoonstelling: Vergeet mij niet.
In de renaissance beleefde de portretkunst een enorme bloei.
Mensen lieten zich vooral schilderen om na hun dood
herinnerd te worden. Deze tentoonstelling  brengt die
ontwikkeling  in de kunstgeschiedenis op een
wonderbaarlijke manier in beeld! Te zien zijn meer dan 100
portretten van Durer tot Sofonisba.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek tot vrijdag 7 januari.
Vertrek van de halte Burg. de Voogtlaan met bus 130 om
11.21 naar Uithoorn en vandaar met de bus naar
Amsterdam.

Wat: Nieuwjaarsetentje
Waar: De Veensteker, maandag 3 januari 2022, 13.00 uur.
Traditiegetrouw starten wij het nieuwe jaar met ons
Nieuwjaarsdiner. Op veler verzoek wordt dit verzorgd door
de keukenbrigade van restaurant de Veensteker in
Vinkeveen.
Tussen 13.00 en 13.30 uur wordt u verwelkomd met een
glaasje prosecco. U kunt plaatsnemen aan een van de tafels,
waarop u bordjes vindt met keuze uit voor-, hoofd- en
nagerecht.
Tijdens dit diner mag u twee drankjes bestellen, keuze uit
wijn, fris of bier. Na het  dessert krijgt u koffie, thee,
cappuccino of macchiato.
Opgeven en betalen (€ 40) voor dit etentje kan tot 28
december. Rekeningnummer zie blz 3. Vermeld erbij: etentje
3 januari 2022.
Parkeren kan op de parkeerplaats tegenover de
Veensteker. Let op! De hefboom van de parkeerplaats sluit
om 13.30 uur. Vergeet niet Uw QR-code en mondkapje mee
te nemen!
Tot ziens bij de Veensteker.
Lenie en Gemma.

Samen het nieuwe jaar starten
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Samen gezond en gezellig wandelen

Let op!
De eerste wandeling van 3 januari 2022 gaat niet door,
omdat we dan ons nieuwjaarsdner hebben in Vinkeveen
Maandag 17 januari, 13.30 uur:
Korte wandeling, deze keer vanaf de parkeerplaats van de
Boni in Mijdrecht.
Maandag 7 februari, 13.30 uur:
Lange wandeling. Heeft u ook goede voornemens om te
gaan bewegen? Tot ziens bij de wandelgroep
Lenie
 
 Audiovisuele voorstelling door de heer Butink

Wat: presentatie over Gaudi door de heer Butink
Waar: Willisstee, vrijdag 21 januari, 10 uur
Gaudi en z’n zeven wereldwonderen,o.l.v Dhr.Butink.
Gaudi is bekend geworden om z’n organische architectuur
in de stijl van het Catalaans modernisme (art nouveauté) en
hij was daarinvolstrekt uniek.
Duidelijk wordt hoe de natuur invloed had op zijn werk, en
hoe hij gebruik maakte van ingenieuze en gewaagde
bouwconstructies. Dit programma omvat zijn bouwwerken
die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.
Tot ziens op 21 januari. Opgeven voor deze lezing bij
Gemma, tel.06-43702415

Theater en muziekschool in klooster

Wat: bezoek aan monumentaal klooster
Waar: centrum van Woerden, zaterdag 5 februari.
Op deze dag willen wij een bezoek brengen aan theater en
muziekschool het  Klooster in Woerden.
Het is één monumentaal Klooster uit 1899 in het centrum
van Woerden wat dient als theater en centrum voor de
kunsteducatie.
Wij krijgen daar een rondleiding, max. 8 personen. Tijd van
aanvang 11 uur
Kosten € 3 + gelegenheid voor koffiedrinken.
Tijdsduur 1 uur.
We willen in overleg, per auto of per bus gaan.
Parkeren dichtbij, het klooster is voor ieder toegankelijk
met lift.
Liefst zo snel mogelijk opgeven in verband met reserveren.
Gemma en Lenie.
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Van onze hoffotograaf ontvingen we nog een set foto's van
het bezoek aan het Amsterdams museum. Het was een
gezellig bezoek, de beelden spreken voor zichzelf.

Terugblikken

motorenfabriek en de TV-toren in Lopik. Deze toren staat
op IJsselsteins grondgebied en heet nu de Gerbrandi-toren.
Nadat wij  de Hollandse IJssel meerdere keren en ook rivier
de Lek waren overgestoken, konden wij in Lexmond in
‘Huis het Bosch’ genieten van de koffie met gebak.
Na de koffie reden we richting Schoonhoven. Toen we het
Merwedekanaal over waren, zijn we op een stukje Betuwe
geland, een gebied met fruitbomen. Ook hier weer
verschillende kleine dorpjes waar je graag even langer zou
willen blijven zoals Boeicop, Schoonrewoerd, Leerdam,
Gardriaan (800 inwoners) en Noordeloos.  Deze plaats is
een beschermd dorpsgebied, waar o.a. een linksdraaiende
molen staat, dit i.v.m. groeiing van het hout. Mooie oude
boerderijen, huizen en kerkjes. De grond was veelal drassig
en dat was goed te zien aan de scheef gezakte huizen en
boerderijen.
Onderweg een mooi uitzicht op Schoonhoven aan de Lek
met een sluis, een veerpont en een mooie watertoren. Als
enige rivier in Nederland beïnvloedt eb en vloed hier de
hoogte van het water  (tot 1 meter).
Dit is ook een prachtig fietsgebied. De dijk langs de Lek is
hier indrukwekkend hoog. De huisjes die vroeger zicht op
het water hadden, zijn nu flink gezonken. 
Als laatste plaats voor de lunch konden we de 19 molens in
Kinderdijk bewonderen. (lees verder op blz.10) Er was

Terugblik dagtocht Rotterdam
Op woensdag 20 oktober was het dan eindelijk zover dat de
dames van NVVH een hele dag met de bus op stap konden
en wel naar de wereldstad Rotterdam.
De verwachtingsvolle stemming was de hele dag te voelen.
De sympathieke buschauffeur, die werkelijk de mooiste
toeristische routes had bedacht, kon interessante zaken
toelichten. Mede omdat hij zijn jeugd in de Lopikerwaard
had doorgebracht.
Wij vertrokken om 8.30 uur vanuit Wilnis in een grote bus
richting Woerden en passeerden daarna o.a. de mooie kleine
dorpjes zoals Montfoort en Lopikerkapel. Hier zagen we de
KNMI meetmast, de zgn. snuffelpaal. We reden over de
smalle bochtige weg langs rivier De Enge IJssel. De
chauffeur kon menig verhaal vertellen. Hij heeft zijn jeugd
in de Lopikerwaard doorgebracht. We werden gewezen
op  mooie ‘oude’ kerkjes, een ‘ouwe school’, een lampen- en

Terugblik Gouden Koets
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Grote vrouw:

Grote slimme vrouw: Maria Telkes, 1900-1994
De uitvinder van de zonne-energie, die de bijnaam
zonnekoningin kreeg.
 
Telkes werd in 1900 geboren in Hongarije. Ze studeerde
voor Bachelor of Arts (B A) aan de Universiteit van
Boedapest en behaalde daar ook een doctoraat in de
fysische chemie. Op 25-jarige leeftijd al gepromoveerd,
emigreerde ze naar de Verenigde Staten. Ze ging aan de slag
en creëerde een foto-apparaat dat hersengolven registreerde.
Daarna verhuisde ze naar Westinghouse Electric, waar ze
instrumenten ontwikkelde die warmte omzet in elektrische
energie. In 1937 richtte zij zich op de zonne-energie. 
Telkes ontwikkelde een klein en lichtgewicht apparaat dat
de hitte van de zon gebruikte om water te distilleren dat was
opgenomen in alle medische noodpakketten van de
Amerikaanse soldaten. Zij liepen dagenlang zonder vers
water In de hitte en vochtigheid.
In 1948 voltooide zij het DOVER SUN HOUSE, het
beroemdste project – een experimenteel huis dat de kracht
van zonne-energie liet zien en de kwestie van het opslaan
ervan oploste. Het was het eerste volledig door zonne-
energie verwarmde huis, dat zonne-energie vastlegde en
opsloeg in zout, en het vervolgens met fans verspreidde op
bewolkte dagen in de winter. Belangrijk waren hierbij met
name haar twee vrouwen, een architect en financier, die het
mogelijk maakten. Mensen en kranten konden niet stoppen
met praten over het huis van Dover en het feit dat het door
vrouwen was gebouwd, je zou kunnen zeggen dat het
moment daar was in de zon.
In 1953 ontwikkelde ze een zon aangedreven oven die door
mensen op alle breedtegraden kon worden gebruikt. Tijdens
het bedenken van deze oven ontwikkelde ze ook een snellere
manier voor boeren om hun gewassen te drogen.
In de loop van haar carrière ontving zij vele
onderscheidingen en verdiende meer dan 20 patenten. In
2012 werden in het hele land talloze scholen naar haar
vernoemd.
Zonne-energie blijft de koploper in de zoektocht naar
hernieuwbare energie en Telkes zal altijd de Zonnekoningin
zijn.
U kunt Maria Telkes bedanken voor het dagelijks gebruik
van ZONNE-ENERGIE.
Vrouwen staan hun (mannetje) ook!!!
 
Hartelijke kerstgroet, 
 
Ans Schmidt. Het door haar ontworpen Dover Sun house
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gelegenheid om buiten de bus foto's te maken, maar in de
bus was de situatie hiervoor beter. 
Wij hebben ook  in Kinderdijk een goed verzorgde lunch
genuttigd en konden weer vol verwachting naar Rotterdam
vertrekken. We kwamen langs Alblasserdam richting
Rotterdam-Zuid. We zagen het Feijenoord stadion, de
Willemsbrug, de Markthallen, de kubuswoningen, de
Euromast en schouwburg De Doelen. 
Als kers op de taart hebben we nog een prachtige vaartocht
in de beroemde haven van Rotterdam meegemaakt. 
Wat was dit een dag vol belevenissen en indrukken. We
hebben genoten en danken iedereen die aan deze mooie dag
hebben meegewerkt.
Joke van de Vliet

Terugblik wandeling Haarzuilens
De november-wandeling ging naar kasteel De Haar en het
gebied er omheen. Even begon het te spetteren, maar toen
klaarde het weer op. We hebben genoten van een prachtige
wandeling in herfstkleuren.

Terugblik Kunst in de Ronde Venen
Hier een verslag over Kunst in de RondeVenen vertelt door
de heer Henk Butink. Een zeer interessante vertelling, de
heer Henk Butink noemt hij het liever geen lezing.
Het ging over de historie van de Ronde Venen: Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen.
Een rondgang door onze gemeente is een fantastische
wandeling langs prachtige monumenten en objecten.
Mijdrecht: Haitsmaplein, gedenktafels bestaande uit 3
gelijkvormige objecten die lijken op lessenaars, waar de

namen van slachtoffers uit onze gemeente in aluminium zijn
gegraveerd.
Wilnis: Stationsweg monument opgericht na de berging
2002 van een bommenwerper, die op 5 mei 1943 neerstortte
in een weiland.
Vinkeveen: De turfsteker, Kloosterplein bij Herenweg.
Wij zijn meegenomen op een route langs vele monumenten
in de Ronde Venen oa.
De Boemerang, Johnson Wax / Wapperend stuk papier,
drukkerij Verwey gemaakt door Martha Roling / Wuivend
riet en deinende sloepjes, gemaakt door Lies Hebink / 2
elementen, begraafplaats Wilnis / Wachttoren,
waakzaamheid / Abri, wachter/ schuilen
Gedenkboom, 2018 gemaakt door José Visser.
Het was een indrukwekkende ochtend en we gingen met een
hoofd vol indrukken naar huis.
Edith Bedeker
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Terugblik Singermuseum Laren
Tentoonstelling: De ontdekking van het heden, woensdag
10 november 2021
Omdat wij met de auto naar Laren gingen, kwamen we wat
eerder aan dan de groep die met de bus reisde.
Het viel ons op dat de entree helemaal vernieuwd was, de
museumwinkel verhuisd, een mooie grote ruimte voor het
restaurant is gecreeerd.
We liepen dus eerst even de tuin in. Zelfs in de herfst is die
zeer de moeite waard. Veel grassen, uitgebloeide vaste
planten en hele mooie kunstwerken. Piet Oudolf ten top.
We vonden de groep, die intussen al van een kopje koffie
genoot, heerlijk buiten, aan.
Altijd gezellig om met elkaar de tentoonstelling te zien. Een
ieder kijkt toch op eigen wijze naar de werken. Altijd
bijzonder om kunstwerken te zien uit een particuliere
kunstverzameling.
Wisten jullie trouwens dat het museum oorspronkelijk het
woonhuis was van het Amerikaanse echtpaar Anna en
William Singer. Zij lieten de villa “de Wilde Zwanen” in
1911 bouwen als woonhuis. Zij legden de kunstcollectie aan.
Later werd de concertzaal er aan toegevoegd. En nu is nog
steeds een deel van het restaurant gevestigd in hun
woonhuis.
Vandaar dat we de middag besloten met een kopje koffie bij
de brandende open haard.
Kortom, heerlijk om er weer eens te zijn.
Dank dames van de museumgroep Lenie, Tiny en Miek.
 
Ineke Spruit-Homan

Terugblik wandeling
Maandag 15 november, rondje Vinkeveen. Met 6 dames
wandelen we naar de Kerklaan, Herenweg, Heulweg en de
vaart door de nieuwbouw, langs de knotwilgen en het
parkje terug naar ons beginpunt. Een voldaan gevoel.

Terugblik 6 december, lange wandeling
Deze dag stappen we even in de auto vanaf de
Willisstee, om in 's-Graveland bij Natuurmonumenten een
wandeling te maken. Een prachtig bos met lanen van oude
beuken.
Heerlijk genieten wij van het najaarsweer.

Lenie voor het schilderstuk "de hangjongeren" (worden wij ook zo??)

Terugblik bestuursuitje 12 november
Een dagje uit met z'n 7-en: het bestuur ging naar het Marius
van Dokkum-museum in Harderwijk. We troffen het daar:
de schilder was juist die dag daar zelf aan het werk.
Bijzonder om met hem over zijn werk te kunnen praten. 

11januari 2022



 advertentie

Vakmanschap = meesterschap:
Rijdes bloemen en planten

Van jongs af aan heeft Esther, net als haar broer Marc,
meegewerkt in dit bedrijf. Zij herinnert zich nog goed dat zij
als kind met haar ouders mee ging naar jaarmarkten om
daar ook hun producten te verkopen. Haar moeder heeft
heel lang droogbloemen en droogboeketten gemaakt en
verkocht. Haar vader is helaas overleden, maar haar
moeder is nog steeds zeer actief betrokken bij het bedrijf. 
Ook haar broer Marc is actief werkzaam in het bedrijf bij de
verkoop, de inkoop en de boekhouding. Samen bepalen zij
de grote lijnen van de bedrijfsvoering. 
De familie Rijdes is een echte bloemen- en plantenfamilie.
Ook de echtgenoot van Esther, Henk Boerlage heeft een
eigen kwekerij op de Uitweg. Het is ook, zoals Esther
stralend zegt, een echt vrouwenbedrijf met 8 vaste
medewerksters en meestal 3 stagiaires. 
Als je als klant de werkruimte met veel bloemen en
plantendecoraties binnen komt (alles eigen ontwerp), valt
onmiddellijk in de hoek bij het raam de grote ronde tafel
op, vol met kopjes en lekkers. Meestal zit er wel iemand aan
deze tafel, die dan snel opstaat om je te helpen. Het
investeren in je medewerkers, samenwerken en elkaar bij het
werk betrekken, is erg belangrijk voor een goede

Door deze rubriek - Vakmanschap is Meesterschap - maakt
u nader kennis met onze adverteerders. Zij bieden ons een
inkijk in hun bedrijf.
Op maandagochtend, nadat de bestellingen binnen waren,
was ik van harte welkom in het bloemen- en
tuinplantenbedrijf van de familie Rijdes en voor een
interview met Esther Boerlage Rijdes.
Dit bedrijf, opgericht in 1962, is een echt familiebedrijf.
Haar vader had reeds op eigen grond  een kwekerij van
tuinplanten, zoals cyclamen, hortensia’s, stefanotis en
perkgoed. Mede door de ontwikkelingen op de
consumentenmarkt heeft deze kwekerij plaatsgemaakt voor
het tuincentrum zoals wij dit nu kennen.

bedrijfsvoering en vooral voor een goede sfeer. 
Rijdes is een tuincentrum gespecialiseerd in bloemen en
planten voor binnen en buiten. Vroeger werd er ook
gewerkt aan het inrichten en onderhouden van particuliere
tuinen, nu niet meer. 
Esther houdt van bloemen, haar favorieten zijn orchideeen
en gloriosa. Ook pluk-boeketten zijn nu zeer populair en
hebben de verkoop een grote impuls gegeven. 
Dit is een baan voor je leven! Alleen met zoveel inzet, liefde
en enthousiasme kan vakmanschap uitgroeien tot
meesterschap! Helaas is de opvolging door de volgende
generatie nog onzeker. Esther en haar team zeggen vanuit
de grond van hun hart: Bloemen houden van mensen!
En…..Mensen worden gelukkig van bloemen !
Heel hartelijk dank voor dit interview en voor dit hartelijke
en spontane ontvangst! En natuurlijk heel veel succes
toegewenst ! 
 
Trudy Barnhard

12 NVVH afdeling De Ronde Venen
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Kent u nog die mooie spreuken van de Bond Zonder
Naam? Die konden soms heel kort en krachtig zeggen waar
het op staat. In een modernere vorm ziet u ze hier en daar
van "Loesje", ook zo'n fenomeen.
In deze tijd krijgen we langere en kortere wensen, allemaal
prachtig bedoeld. Deze viel mij op; ik hoop dat u 'em ook
kan waarderen. (AB)

Ik wil het bestuur hartelijk bedanken voor het gezellige
boeket bij thuiskomst na mijn heupoperatie. Heel erg leuk! 
Hartelijke groet, 
Marijke Sommeling

Van onze Gemma mocht ik een gezellig bloemetje
ontvangen. De knie moest vernieuwd worden, dus heb ik
dat laten doen. Bloemen en een praatje geven je dan zeker
de steun, die dan welkom is.
Fijn om ook van jullie kant dan iets te horen.
Daarvoor hartelijk dank, 
Hanneke IJsseldijk

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die Gemma bij mij
bracht.
Lieve groet,
Ans Schmidt

Na een lange tijd was het weer zover. Op 20 oktober stond
de bus weer voor ons klaar om er met elkaar weer een
mooie dag van te maken. Met een bus vol dames eerst naar
Lexmond voor koffie met gebak en in Kinderdijk een prima
lunch.
Ik ben blij, dat ik deze dag heb mogen meemaken. Door
tegenvallers met mijn gezondheid ben ik niet meer zo vlot
ter been. Maar, van alle kanten werd er hulp geboden. Dus
dames, hartelijk dank daarvoor. U hebt het voor mij
mogelijk gemaakt er op  deze mooie dag bij te zijn.
Geweldig. Zo heb ik weer ervaren hoe belangrijk het is er
voor elkaar te zijn.
Hartelijke groet en hopelijk tot een volgende keer,
Sini Borst
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