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35 jaar. Wat een lange, maar heerlijke tijd als je 
er zo op terugkijkt. 
35 jaar de leukste baan te hebben die er maar 
bestaat, wie heeft dat!
35 jaar werken met fantastische kunstenaars, 
en heel belangrijk, de klanten en bezoekers.
35 jaar beleven en ontmoeten van nieuwe 
kunst en nieuwe mensen, maar ook met 
teleurstellingen en verdriet zoals iedereen dit 
tegenkomt in het leven.
35 jaar, tijd om het stokje door te geven aan 
onze dochter Rozemarijn. (Roos)
Kortom: een feestje waard voor dit gelukkige 
mens in zijn werk.

Ik hou niet zo van het terugkijken in het verleden 
maar kijk liever vooruit. En ondanks de moeilijke 
tijd die wij tegemoet gaan... Maar elke periode 
heeft zijn kansen en uitdagingen, die elke 
ondernemer, in wat voor branche ook, moet 
pakken en ons weer bij de tijd houdt. 

Ons weer creatief maakt. 35 jaar, en dat willen 
samen met U vieren. Vandaar dit  Magazine 
met een heel jaarprogramma voor 2023.

Allerlei informatie en weetjes en een blik van 
Hoeve Rijlaarsdam naar de toekomst.

Wij hebben dit Magazine met veel plezier 
gemaakt en hopen dat u er ook van zult 
genieten. Mijn dochter Roos en ik hopen u 
de komende tijd te zien en te spreken.

Loekie Rijlaarsdam

GALERIE & BEELDENTUIN
FEESTEN & MEETINGS

Nieuwveenseweg 59
2421 LB Nieuwkoop

www.rijlaarsdam.nl



INTERVIEW 

HISTORIE VAN
EEN PLEK

Loekie Rijlaarsdam

Midden in de Polder Nieuwkoop, langs de 
Nieuwveenseweg ligt de Hoeve Rijlaarsdam. 

In de tachtiger jaren besloot de middelste telg 
van het geslacht Rijlaarsdam, Thijs, een andere 

koers in te slaan. Samen met zijn echtgenote 
Loekie transformeerde hij de hoeve in 

een succesvolle galerie.

4     Magazine Hoeve Rijlaarsdam Magazine Hoeve Rijlaarsdam      5

“Thijs was van nature meer een handelsman dan een 
boer,” zegt Loekie Rijlaarsdam. De jonge boer kwam 
in aanraking met kunst van een plaatsgenoot. Loekie: 
“Dat was zijn eerste kennis making met kunst, al 
was dat dan geen hoge kwaliteit. Maar Thijs was erg 
nieuwsgierig van aard. Al gauw leerde hij wat over 
de geschiedenis van de Haagse Schoolschilders die 
hier in de negentiende eeuw in de buurt werkten. 
Thijs begon met kopen en verkopen. En hij kwam 
in aanraking met Henricus Rol, een schilder en 
restaurateur van schilderijen. Die had in Noorden een 
restauratie-atelier waar hij ook leerlingen opleidde. 
Rol schilderde heel verdienstelijk, maar hij had als 
restaurateur ook belangrijke schilderijen onder 
handen, onder andere van het Rijksmuseum. Wij 
kwamen heel veel bij hem over de vloer, en hebben 
van hem echt goed leren kijken. Want daar gaat het 
in de kunsthandel om: kijken en kwaliteit herkennen.”

GLIMLACH
De overgang van boer tot kunsthandelaar werd wat 
makkelijker gemaakt door het landbouwbeleid dat 
destijds werd gevoerd. Loekie: “Wij hadden 12 hectare 
landbouwgrond. Dat is eigenlijk te weinig om een goed 
rendabel boerenbedrijf te bouwen. Er kwam een 
regeling waarvan Thijs gebruik maakte, ook al omdat 
hij wel aanvoelde dat zijn talent ergens anders lag.”
Dat talent had niet alleen met de kunst te maken, 
maar ook met de makkelijke manier waarop Thijs met 
mensen omging. Zelfs nu nog, ruim 23 jaar na zijn 
overlijden zijn er vele collega’s die met een glimlach 
aan hem terugdenken. “Thijs had heel veel goodwill 
in de branche. Dat heeft er voor gezorgd dat ik nog 
steeds een goed netwerk heb in de kunstwereld. 
Arie Bakker bijvoorbeeld, de grote expert op het 
gebied van de Haagse School, net als Johan van Geest, 
een vriend van Thijs die mij nog steeds adviseren.”

OPENING
Loekie kwam in 1984 bij Thijs werken. “Ik was eigenlijk 
kleuterjuf van professie. Ik deed de administratie, 
ik deed eigenlijk van alles en nog wat. Thijs ging in 
die periode vaak overdag met pentekeningen van 
bedrijfspanden langs de deuren van bedrijven. Daar 
had hij een speciale showkoffer voor. Maar hij ging 
ook vaak naar veilingen en daar zie je ook goede 
kwalitatieve kunst. Dan ben je minder gemotiveerd 
voor de decoratiewerken. Dus zijn smaak ontwikkelde 
zich samen met zijn kennis. Mede dankzij Henricus 
Rol. Thijs maakte kennis met de veilingexperts en met 
andere kunsthandelaars. Hij legde contact met een 
aantal schilders in Amsterdam, die landschapjes 
maakten, en zo vormde zich een soort van collectie, 
waarmee we in 1988 de galerie Hoeve Rijlaarsdam 
konden openen.”

GOEDE NEUS
Inmiddels was Loekie met Thijs getrouwd. Ook zij 
ontwikkelde haar kunstsmaak en -inzicht. “Naarmate 
de galerie beter ging lopen, kregen we steeds meer 
gevoel voor kwaliteit. We kochten duurdere werken 
in. Soms schrok ik wel eens van de bedragen die 
Thijs besteedde aan inkoop, maar hij had een goede 
neus, en juist de kostbaarste werken werden het eerst 
verkocht. Ondertussen moesten we ook de hoeve 
steeds verbeteren. Rozemarijn werd geboren. Ik werd 
dus ook moeder, met alles wat daarbij komt kijken. 
Maar we deden alles samen, elk besluit werd samen 
genomen. Thijs was het gezicht van de zaak. Hij was 
een hele goede zakenman. Niet alleen op zijn eigen 
voordeel uit, maar gericht op de continuïteit, dus op 
tevreden klanten. Tevreden klanten in de kunsthandel 
heb je alleen, of hou je alleen, als je volkomen eerlijk 
bent. Er is namelijk veel kaf onder het koren.” 
Goede kunst herken je als je heel veel hebt gezien 
en zelf expert bent geworden. Loekie: “Dat is zo, 
maar behalve schilderijen moet je ook mensen 
kunnen lezen. Als iets niet helemaal snor zat, als 
Thijs een verhaal te horen kreeg dat niet helemaal 
goed klonk, dat deed hij geen zaken. En hij was een 
geweldige verkoper. Hij wilde een schilderij verkopen 
aan degene voor wie dat schilderij als het ware 
voorbestemd was. Ik hou dat ook altijd goed voor 
ogen: voor elk schilderij is de koper al geboren, hij of 
zij moet alleen nog binnenkomen.”

HEDENDAAGS
De galerie verkocht, in tegenstelling tot nu, vooral 
oudere kunst. Loekie: “Toen we begonnen hadden 
we veel werken van de Leidse School. Deze schilders 
stonden in de traditie van de Haagse school. Ze worden 
wel eens oneerbiedig ‘nabloei van de Haagse School’ 
genoemd, maar deze schilders, Chr. v.d. Windt, A.J. 
van Driesten, Rosemeier, Van der Nat, om er maar 
een paar te noemen, hebben heel goed werk gemaakt. 
Blijvend goed. Landschappen, met dieren. Overigens is 

“Voor elk schilderij is de koper 
al geboren, hij of  zij moet 
alleen nog binnenkomen.”
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de traditie van de plein air-schilderkunst nog steeds 
levend, zoals je bij ons kunt zien. Zolang er natuur-
liefhebbers zijn, zijn er klanten voor natuurschilderijen. 
Tegenwoordig verkopen we juist voornamelijk 
hedendaagse kunst, kunst dus van levende meesters. 
En veel breder van onderwerp dan alleen het 
landschap. Niet alleen figuratief maar ook abstract.”

GASTEN
Een kunsthandel verkoopt niet alleen schilderijen. 
Je wilt ook je gasten, of klanten, prettig kunnen 
ontvangen. Je wilt af en toe iets kunnen organiseren. 
“Kortom: ik haalde mijn horecapapieren. En we 
kregen een horecavergunning. Dat was de eerste 
stap op weg naar wat we nu een ‘gemengd bedrijf’ 
kunnen noemen. Roos was al vanaf haar 17de jaar 
van plan om de zaak over te nemen. Ze zat op de 
Hotelschool. Thijs was er trouwens van overtuigd dat 
Roos uit het goede hout gesneden was.”

In 1999 werd Thijs ziek. “Dat was heel moeilijk. Roos was 
pas 4 1/2. Thijs redde het niet. Op zijn sterfbed gaf Thijs 
min of meer de opdracht dat ik de zaak moest 
voortzetten en dat Roos de opvolger zou zijn, als ze oud 
genoeg was. Ik ben daarom trots dat dat ook werkelijk 
gebeurd is.”
Na de dood van Thijs kwam langzaamaan de 
verschuiving naar de hedendaagse kunst. Zoals gezegd: 
figuratieve hedendaagse kunst en sinds een aantal 
jaren ook abstract. 

Loekie: “Ik beweeg me bewust in de sub-top. Dat past 
bij mij. Ik heb een grote galerie en wil bij de tien beste 
galeries van Nederland behoren, dat is mijn streven.
Ik heb van Thijs geleerd: geld is slechts een middel, 
een stuk gereedschap waarmee je handel kunt doen. 
Waar het om gaat is lekker werken. Mensen blij maken 
met een mooi werk, dat voor hen meer betekent dan 
alleen een ding aan de muur. Daar hoort ook advies 
bij. En andere dienstverlening. Ik taxeer ook voor 
mensen, al ben ik geen beëdigd taxateur. Als het om 
hele waardevolle kunstwerken gaat, vraag ik advies 
van iemand uit mijn netwerk. Sinds de dood van Thijs 
heb ik vele vaardigheden ontwikkeld, durf ik gerust 
te zeggen. Ik ben goed geworden, in het vak van 
kunsthandelaar. Daar ben ik  supertrots op.”

“Tevreden klanten in 
de kunsthandel heb je alleen als 

je volkomen eerlijk bent.”

Zij werden getipt door de kunsthandelaar Sala, die een 
zeilboot had op de plassen. Bij de landschapschilders 
was er behoefte aan een nieuwe plek, want langzamer-
hand werden de duinen bij Den Haag afgegraven, 
de schapen verdwenen en sinds het graven van de 
haven had Scheveningen geen bomschuiten meer 
die op het stand zo’n dankbaar onderwerp vormden. 
J.H. Weissenbruch, misschien wel de belangrijkste 
landschapschilder van de Haagse school was 
bovendien een fervent visser en jager. Hij kwam elk 
jaar een maand of drie in Noorden logeren, waar hij in 
pension was bij moeder Verzijden. In zijn voetsporen 
volgende vele andere collega’s, die vaak in het Vliegend 
Paard logeerde. Het zorgde voor een landelijke, en 
zelfs internationale bekendheid van het Nieuwkoopse 
polder- en plassenland. 

In 1905 kocht Natuurmonumenten een aantal 
natuurgebieden in Nieuwkoop. De bedoeling was 
om het landschap te behouden voor de komende 
generaties. Bij Loekie en Thijs Rijlaarsdam ontstond 
het idee om meer te doen met de schilderkunstige 
erfenis van het gebied. In 1998 richtten zij de Stichting 
Kunstpromotie Groene Hart op. De Stichting publiceerde 
het boek “Nieuwkoop en zijn schilders” en maakte en 
kunstroute tijdens de Pinksterweken. 

Later organiseerde Loekie een tweejaarlijkse kunstprijs 
voor amateurs en professionals. Met behulp van tal 
van vrijwilligers werd de afgelopen jaren het Koetshuis 
ingericht met vele tientallen zeer uiteenlopende 
kunstwerken. In de coronatijd is deze expositie gestopt.
Een belangrijk cultureel initiatief van Loekie Rijlaarsdam 
is de Haagse Schooldag. Deze is opgericht in 2016 en 
vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag van 
september, afwisselend in Nieuwkoop en in Noorden. 
Dertig schilders zoeken ergens een plek in het landschap. 
Daar schilderen ze in de natuur. Ze hoeven zich 
aan slechts één eis te houden: de werken moeten 
geïnspireerd zijn op de natuur. Veel bewoners van 
Nieuwkoop en Noorden helpen mee; ze stellen hun 
tuinen aan de plas ter beschikking, of hun boot. 
Ze zorgen voor koffie en broodjes. Na afloop hangen 
de schilders de werken nog nat op in de voormalige 
stal van de hoeve. De gemeente stelt een prijs ter 
beschikking. De schilderijen zijn natuurlijk te koop. 
Loekie Rijlaarsdam: “Het blijft een solitair beroep, dus 
het is heel leuk dat de schilders hier zo’n dag bijeen zijn. 
Bovendien is dit weer goede pr voor onze gemeente.”

NIEUWKOOP     
EN DE     
SCHILDERS

Nieuwkoop en Noorden kunnen bogen op een rijke 
artistieke historie, die begon in de negentiende eeuw 

met de schilders van de Haagse School.
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Kijk op www.haagseschooldag.nl voor 
meer informatie.
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Na de bouw van het Koetshuis kwam al gauw de vraag wat 
gaan wij doen met de grond om de Galerie en koetshuis 
heen. Voorheen was dit grasland. Ik hou erg van beelden 

en mijn man Thijs zei: ga je gang! Ja maar hoe was toen de 
vraag, inmiddels al veel beeldentuinen bezocht en daardoor 
een duidelijk beeld gekregen hoe wij het wilden verwezelijken.

Toch een tuinarchitect in de arm genomen en duidelijk 
besproken wat en hoe wij het wilden hebben in de tuin. 

Deze samenwerking heeft niet lang geduurd.
Door boeken te gaan lezen heb ik besloten het zelf te 

ontwerpen. Als eerste zijn de zichtassen van de tuin bepaald, 
de tuinpaden. Gekozen is voor waddenschelpen als 

bedekking op de paden, zodat er ook in de Winter naar de 
beelden kan worden gekeken. (De meeste beeldentuinen zijn 

in de winter gesloten.) Steeds heb ik een stukje aangepast 
of iets toegevoegd, zoals een spiegelvijver en beukenhagen 

zodat als je de tuin betreed niet alles zichtbaar is.
Daarna zijn er diverse hoogstamfruitbomen gepland, 

fruitrassen die van origine in dit gebied voortkwamen als 
de Schone van Boskoop, de Bellefleur, Sterappeltje e.v.a. 

Inmiddels is de tuin redelijk volgroeid en staat de volgende 
uitdaging te wachten, namelijk, het uitbreiden van 

ons terras aan de hooiberg gelegen. 

BUITEN 

RONDJE LANGS 
DE KUNST

Michaël
Brons, oplage 8

KIETA NUIJ
Het vertrekpunt  in haar beelden is steeds de mens in 
al zijn ervaringen. In haar beelden geeft Kieta vorm aan 
allerlei facetten van het menselijk leven. Vanuit haar 
nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt zoekt ze 
naar de essentie van universele menselijke emoties en 
ervaringen en hoe die in de mens zichtbaar worden. 
Gratie en schoonheid, verstilde beweging, maar ook 
spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring.

Fly away
Gemengde techniek, 140 cm. hoog

HARRY SCHROEN
Harry is altijd aan het werk, zijn creatieve brein staat nooit stil. 
Probeert technisch alles mogelijk te maken in zijn werk, van een 
touw die stenen draagt tot een regenwolk van polyester, waar 
ook regen uitkomt. Hij werkt bijna altijd met polyester, maar wij 
hebben ook mooie 3D schilderijen van hem hangen in de galerie 
en iedere geïnteresseerde vraagt zich af hoe hij dit maakt en ja, 
dat is het geheim van de smid.

Seagulls
Cortenstaal en RVS, 200 x 100 cm

MARCEL TIMMERS
De beelden van Marcel Timmers hebben iets extra’s, 
zij bewegen namelijk in de wind. Waardoor zijn 
beelden van welk materiaal ook, of het nu Cortenstaal, 
RVS of een ander materiaal is speelser zijn. Hij heeft 
zijn eigen beeldtaal, modern, bijna abstract maar toch 
heel herkenbaar. Zijn geabstraheerde vogels dansen in 
de tuin. 
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Aankomend drift
Acryl op doek, 40 x 60 cm 

TWAN VAN DEN VORSTENBOSCH
Veel respect heb ik voor deze kunstenaar, autodidact en 
een natuurtalent. Twan is zo veelzijdig met het maken van 
kunst, hij kan echt alles. Wij kennen elkaar al ruim 25 jaar, 
en hij heeft al diverse opdrachten van portretten tot collages 
gemaakt. Als Twan iets ziet wat hij mooi vind kan hij het 
schilderen op zijn eigen expressionistische wijze met gebruik 
van veel kleur. Zijn schilderijen, groot of klein, zijn altijd in 
balans qua vormgeving en herkenbaar van zijn hand.

Gallo (haan)
Acryl met zand op linnen, 120 x 80 cm

PETER VAN LOENHOUT
Toen ik voor het eerst een schilderij van Peter van Loenhout 
zag, dacht ik, die past prima in de collectie van de galerie. 
De kracht van zijn manier van schilderen is dat hij het 
typische kenmerk van elk dier goed kan weergeven. Er zit 
beweging in. Bij elk vogeltje is het net alsof het zojuist is 
geland en elk moment weer weg wil vliegen. Ook verrassend 
is dat hij zand toevoegt aan de verf, wat een specifiek 
effect geeft aan het schilderij. Peter werkt het liefst met zand 
uit het land van herkomst van het geportretteerde dier. 
Kijk maar eens naar deze haan, de hanigheid spat ervan af.

BINNEN

RONDJE LANGS 
DE KUNST

 

Wonen en werken op een boerderij geeft veel mogelijkheden, 
vooral ruimte en dat is heerlijk als je een galerie begint. Met circa 1000 m2  

vloeroppervlak kunnen wij alle kanten op en kunnen wij diverse 
stromingen in de Kunst aan u laten zien. In de stal wordt de kunst 

uit de 19e en 20e eeuw wordt geëxposeerd.

Maretak II
Glas, koperfolie, zand, oxides, 155 cm. hoog

PETRA VERHEES
Petra Verhees en glas, altijd met elkaar verbonden. 
Toen ik haar werk tegenkwam was ik verkocht, door 
de verschillen in lichtval altijd anders. Het blijft boeien 
en zij maakt ook glasobjecten die buiten kunnen 
staan. Petra: “ Door mijn fascinatie voor water ben 
ik gaandeweg gaan werken met glas, omdat ik in 
glas dezelfde lichtbreking aantrof. In glas vormgeven 
biedt echter meer mogelijkheden; in water vind ik nog 
steeds mijn inspiratiebron. Ik ben een natuurmens 
en wandelen is een grote passie. De natuur inspireert 
mij en nodigt mij uit om het te verbeelden in de 
materialen waarmee ik graag werk”.

Venus 
Brons, oplage 5

ALIED HOLMAN
Gefascineerd kijk je naar de 
bronzen beelden van Alied. 
Met een geheel eigen stijl 
geeft zij de mens, die altijd 
centraal staat, weer in haar 
eigen beeldtaal, zij schuift 
doelbewust met volumes en 
vormen, waardoor het beeld 
aan spanning wint. 
Alied werkt haar bronzen 
beelden zelf af, zodat zij zelf 
kan bepalen hoe het pâtin 
wordt op haar beelden.

Doctor Idea 
Neolith, glas, koper, 32 cm. hoog

SJAAK SMETSERS
“Ik wil de mensen en de wereld zien, daarom ben ik 
kunstenaar.” Zijn beelden lijken fantasiefiguren waar 
het menselijke met het dierlijk verenigd is. Fantasie, 
humor, transparant en met veel kleur. Hij noemt 
zichzelf ook wel een speelse alchemist. Door zijn grote 
vakkennis maakt hij iedere keer weer bijzondere 
combinaties van materialen in zijn werk.



Mint Lady
Acryl op doek, 140 x 140 cm

HAROLD ASPERS
Een nieuwe kunstenaar in de galerie. 
Zijn mooie vrouwportretten blijven je 
aankijken en fascineren. Harold is jarenlang 
architect geweest en heeft vele grote 
projecten geleid. Heeft de stap naar het 
kunstenaarsschap een aantal jaren geleden 
gemaakt. Zijn portretten kenmerken zich 
door de craquelé in het werk. Daarmee wil 
hij de vergankelijkheid van het uiterlijk mooi 
zijn weergeven.

A. Blooming
Acryl op linnen, 120 x 100 cm

MARINANNE NAREBOUT
Haar werk, of het nu schilderijen of beelden zijn, 
kenmerkt zich door kleur. “Kleuren brengen vreugde 
in het leven“ is haar credo. Aarde, water, lucht, vuur 
vormen the circle of life en komen in al haar kunst 
terug. Vuur is haar passie voor kleur. Met haar eigen 
beeldtaal maakt zij prachtige schilderijen en beelden, 
waar je altijd vrolijk van wordt als je er naar kijkt. 
Marianne heeft geëxposeerd op de Biënnale in Venetië 
en heeft in Parijs afgelopen oktober een prijs ontvangen 
voor haar bijdrage aan de Hedendaagse Kunst. 

Zinderend
Olie op doek,  110 x 170 cm

ARVEE (Pseudoniem voor René de Vreugd)
Kleur, vorm, beweging en compositie zijn zaken die hem al vanaf zijn 
jeugd bezighouden. Arvee is autodidact  Vanuit de figuratie abstraheert 
Arvee zijn thema’s steeds meer tot zijn huidige lyrisch abstracte werken. 
In vele lagen olieverf bouwt hij zowel spanning als balans op in zijn 
werk. Arvee werkt intuïtief met het dagelijks leven als belangrijkste 
thema. Hij schildert zelden nat-in-nat. Hij bouwt over een periode van 
vele maanden laag over laag zijn composities op. Arvee is een colorist 
die zijn kleuren organisch in elkaar over laat lopen, zonder strakke 
begrenzingen.

Kijk op galerie.rijlaarsdam.nl/kunstcollectie
voor meer informatie en alle kunstenaars.

Cool down
Olie op paneel, 40 x 60 cm

RALF HEYNEN
Wauw wat een kunstenaar, wat 
een vakkennis, ik ben er nog steeds 
van onder de indruk. Supertrots 
ben ik dat ik zijn schilderijen mag 
laten zien en verkopen in mijn 
galerie. Menig bezoeker die 
binnenkomt denkt dat het een foto 
is, als zij dan dichterbij komen zien 
zij dat het geschilderd is. Vooral 
zijn waterpartijen oogsten veel lof 
in de galerie bij de bezoekers.

12     Magazine Hoeve Rijlaarsdam Magazine Hoeve Rijlaarsdam      1312     Magazine Hoeve Rijlaarsdam12     Magazine Hoeve Rijlaarsdam

Poldermolen bij Nieuwkoop
Olie op doek, 40 x 50 cm

TJEERD LANDMAN
Met dit werk won Tjeerd Landman het Haagse Schoolprijs.

Bij Nieuwkoop, de Groene Jonker
Olie op doek, 20 x 40 cm

INEKE MAHIEU
Ineke Mahieu maakte deze snelle impressie tijdens de 
Haagse Schooldag en won daarmee de eerste prijs.



 

BEDRIJFSOVERNAME

Met heel veel trots en passie kan 

ik terugkijken naar de 35 jaar die 

achter mij liggen. Nu wordt het tijd 

voor opvolging die met een frisse 

blik en aangepast aan deze tijd 

het bedrijf gaat leiden.

 Een bedrijfsovername is niet iets waar je al lang mee 
bezig bent. Het bezig zijn in de kunst en zakendoen 
met leuke klanten en kunstenaars zorgen ervoor dat 
de jaren voorbijvliegen. Maar, bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en op 17-jarige leeftijd gaf Roos al aan 
dat ze de zaak graag over wilde nemen.
Mijn man, Thijs, had in zijn laatste wens aangegeven 
dat hij het zo mooi zou vinden als zijn dochter de zaak 
over zou nemen. Een mooie, maar soms ook moeilijke 

opdracht. Ik realiseerde mij op dat moment nog niet 
helemaal wat dat allemaal inhield. Tenslotte was ik 
op dat moment in rouw en sprong  in het diepe om 
de zaak die wij samen hadden opgezet, alleen verder 
door te zetten met een 4,5 jarige dochter waar ik vader 
en moeder voor was. 
En wat kijk ik dan nu terug op een mooie tijd. Wij hebben 
in de loop der jaren zo enorm veel dingen meegemaakt 
en de prachtigste schilderijen en beelden in onze 
handen gehad, nieuwe kunstenaars leren kennen en 
prachtige exposities mogen opbouwen met onze 
vrijwilligers. 
Nu is het de tijd aan Roos, die met haar ideeën en 
een frisse blik de zaak gaat leiden. Nieuwe bezems 
vegen schoon, is het gezegde. Of ik helemaal weg 
ga? Nooit, ik sterf in het harnas zoals ik zelf altijd zeg.
Mijn taak (opdracht) is klaar en ik wil mij graag met 
de kunst bezig blijven houden. 

In het bedrijf, want Kunst is en blijft mijn Passie!
Loekie Rijlaarsdam
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INTERVIEW 

SCHILDEREN IN DE 
VRIJE NATUUR

Zowel Tjeerd als Ineke zijn landschapschilders die 
graag in de open lucht werken, naar waarneming.
Ineke: “Het is altijd een hoop gesjouw met al je materiaal. 
Alles moet in mijn rugzak passen of in mijn fietstas. 
Daarom werk ik met een lichtgewicht schilderkist op 
een licht, inklapbaar statief. Het liefst schilder ik buiten 
op klein formaat, zodat de wind er geen vat op krijgt.” 
Tjeerd: “Je moet je goed voorbereiden. Met olieverf 
schilderen, daar komt heel wat bij kijken. Hoe neem 
jij je natte schilderij heelhuids mee?”
Ineke: “Mijn paneeltjes passen in platte dossierdoosjes. 
Even vastzetten met ducktape, dan kan het zo mijn tas 
in. Een van de leuke dingen van een schilderfestival als 
de Haagse Schooldag is dat je andere plein airschilders 
tegen komt. Je kunt dan praktische tips uitwisselen.”
Tjeerd: “Met al mijn spullen ben ik soms een 
bezienswaardigheid. Vaak blijven mensen met je 
praten. Soms duurt dat lang. Dan denk ik, schiet eens 
op, ik moet dit afmaken. Vooral in het begin moet ik 
eigenlijk met rust gelaten worden. In de eerste drie 
kwartier maak je je plan.”
Ineke: “Ja, in die beginfase ben je het meest 
geconcentreerd. Na een half uurtje of zo, neem ik 
wat meer afstand van mijn ezel. Ik bedoel letterlijk 
even een paar stappen achteruit om het werk op 
afstand te bekijken. Voorbijgangers zijn meestal erg 
geïnteresseerd, maar vaak krijg je hetzelfde te horen. 
O, wat een leuke hobby. Ja, mijn tante schildert ook.”
Tjeerd: “Of: Wat kost dat nou zo’n schilderijtje?”
Ineke: “Hoe lang doet u er over? Dan zeg ik: twee uur 
en dertig jaar.”

Tjeerd: Het duurt best lang voordat je het een beetje 
kan. Ik kreeg op mijn zevende mijn eerste schilderkistje 
voor Sinterklaas. Mijn opa was huisschilder en ook 
amateur kunstschilder.”
Ineke had op het gebied van de beeldende kunst 
geen stimulans van huis uit. “Ze vonden dat ik beter 
het onderwijs in kon gaan of zo.”
Tjeerd: “Bij ons was er ook wel een soort tegenstand. 
Ga eerst maar een vak leren, dan kan je altijd nog 
schilderen, dat doe je er dan bij. Ik ben eerst onderwijzer 
geworden, en pas later fulltime-schilder.”

Zijn de schilders gearriveerd, nu ze de Haagse 
Schoolprijs hebben gewonnen?
Tjeerd: “Nou, ik was wel heel erg blij. Het is een erkenning, 
van het publiek, maar ook van mensen uit het vak.”
Ineke: “Zo’n prijs is een enorme stimulans. Maar ik zie 
het niet als een wedstrijd. Het is appels en peren.”
Tjeerd: “Een prijs is een erkenning, het bewijst niet dat 
jij de beste bent.”
“Bij mij gaat het zo: ben ik zelf tevreden? Zo niet, dan 
gaat het weg. Vervolgens, is Rennie, mijn echtgenote 
tevreden? En dan, is mijn dochter Suzanne tevreden? 
Daarna pas de rest van de wereld.”
Ineke: “Minstens zo belangrijk is de erkenning van 
de galerie, door Loekie Rijlaarsdam, die ons werk 
de moeite waard vindt om aan haar klanten te 
presenteren.”

Twee schilders, die graag buiten werken. Nazaten van de Haagse School. 
Tjeerd Landman en Ineke Mahieu, allebei winnaars van de Haagse 

Schoolprijs. Ze praten over hun vak, en over hun passie.
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INTERVIEW 

FEESTEN & 
MEETINGS

Roos Rijlaarsdam
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“Gastvrijheid is een enorm belangrijk 
element in Hoeve Rijlaarsdam. 
Niet alleen voor de klanten van 
de galerie, maar ook juist voor al 
onze gasten op de evenementen 
die wij mogen verzorgen.
Wij willen dat de gasten zich hier 
meteen welkom voelen. Wij zijn 
erg bevoorrecht dat wij in deze 
prachtige hoeve mogen wonen 
en werken, en vanuit dat gevoel 
zorgen wij voor een persoonlijk 
welkom, waarbij we ook werkelijk 
de tijd nemen voor de gasten. 
Het is een passie die nooit meer 
overgaat - gelukkig maar!”

Gasten ontvangen die rond een gebeurtenis bijeen zijn, 
dat is dankbaar werk. Werk waarvoor vakmanschap 
nodig is, maar vooral ook professionele gastvrijheid. 
Roos Rijlaarsdam wist van jongs af dat daar haar 
bestemming lag.
“Ik ben opgeleid aan de Hotelschool. Tijdens mijn 
opleiding hebben wij een kijkje gekregen in de 
verschillende takken van het vak. Hierin werd al 
snel duidelijk dat er enorm veel potentie ligt op de 
Hoeve om ook als evenementenlocatie te dienen. 
De combinatie van kunst & evenementen vergt veel 
overleg en soms ook opnieuw het wiel uitvinden met 
ons eigen DNA. 
Mede mijn afstudeerstage in China heeft hieraan 
bijgedragen. Dit prachtige land durft verder te kijken 
dan de horizon lang is. Hier heb ik geleerd dat alles kan, 
groot, groter, grootst. Een belangrijke les maar tevens 
ook veel cultuurverschil, een trigger was geboren. 
Hoe gaan we Hoeve Rijlaarsdam op de kaart zetten?”

Roos wist al van jongs af aan dat ze de Hoeve wilde 
runnen. 
Roos: “Als kind wilde ik dat al. Maar toen had ik een 
hele naïeve voorstelling van het vak. Ik zag het al 
voor me: zelf producten telen. Appeltaarten bakken, 
kippen houden, een theetuin en dan maar de gasten 
verwennen. Later, op school leer je wat er allemaal bij 
komt kijken. Niet alleen op school. Na mijn schooltijd 
ben ik eerst bij andere bedrijven aan het werk gegaan 
en ben ik o.a. aanbeland bij John den Hollander van 
Event Station in Mijdrecht. Hij heeft een Evenementen 
& Organisatiebureau. Op dat moment wist ik al veel 
van gastvrijheid, wijn, koffie en het verzorgen van een 
onvergetelijke avond. Echter op organisatorisch vlak 
heeft hij mij veel laten zien, soms ook laten zwemmen, 
maar wat ben ik dankbaar voor zijn lessen.”

Wie een groot evenement organiseert weet dat je 
een beroep moet kunnen doen op een uitgebreid 
netwerk van verschillende leveranciers. Vaak is het 
evenement een middel om een verhaal te vertellen. 
Samen maak je het evenement en vertaal je het 
verhaal van de klant naar zijn/haar gasten toe. 
Roos: “De schaal van een evenement kan verschillen. 
Wij doen verjaardagen vanaf vijfentwintig gasten, tot 
en met grote bedrijfsbijeenkomsten van 250 man, 
met alles er op en eraan.
Steeds meer mensen willen graag ontzorgd worden. 
Veel gasten hebben geen tijd en behoefte meer om in 
hun eigen huis een heel feest te gaan organiseren. 
Ze besteden dat liever uit. Zo doen wij veel verjaardags -
feesten, vergaderingen met diners of wordt De Hoeve 
gebruikt als middelpunt voor meerdaagse evenementen. 
Onze opdrachtgevers hebben overigens onze locatie 
altijd exclusief. Dus er lopen dan geen andere 
bezoekers door het evenement heen. Dat heb je vaak 
wel bij grotere bedrijven waar veel bijeenkomsten 
gelijktijdig plaatsvinden. Zelf wil ik graag de persoonlijke 
‘touch’ erin houden, een gevoel geven om er even op 
uit te zijn in de prachtige polder.”

“Klanten staan altijd 
verbaasd over wat er allemaal 

mogelijk is.”
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De klanten worden veeleisender. Dat is althans een 
veelgehoorde klacht uit de horecabranche. 
Roos: “Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Veel 
mensen komen hier met een redelijk omschreven 
idee over hoe hun bijeenkomst er uit moet zien. 
Maar wij weten uit ervaring vaak nog een heleboel 
suggesties te doen, dan staan ze verbaasd over 
wat er allemaal mogelijk is. Het is voor ons altijd een 
uitdaging om mensen te verrassen en te verbazen. 
Onze chef Wouter is daar een ster in. Zo kunnen gasten 
ook altijd aangeven waar zij nu echt van houden 
en dit wordt dan verwerkt in het menu. Al eens een 
keer roomboterbabbelaarijs geprobeerd? Het is dus 
essentieel om met de opdrachtgever te praten wat 
zijn of haar wensen zijn. Zo is ieder evenement bij ons 
ook anders en persoonlijk.” 

De locatie is ook erg belangrijk. Mensen moeten er 
makkelijk kunnen komen. Je moet kunnen parkeren.
Roos: “Wij kunnen ongeveer 60 auto’s kwijt, en als er 
meer gasten met auto’s komen mogen wij de parkeer-
plaatsen van onze buurbedrijven gebruiken. We hebben 
ruimte voor ongeveer 250 gasten. Maar wij organiseren 
ook regelmatig feesten en evenementen op andere 
locaties. Zowel de catering als complete organisatie 
kunnen wij uit handen nemen. We hebben een heel 
team aan horecamensen. Je moet bedenken: als je 
een feest hebt met 250 gasten, dan heb je al gauw 
20 man personeel nodig voor 8 tot 10 uur. Je kunt wel 
nagaan dat je dat ruim van tevoren moet regelen. 
Een verjaardagsfeestje kan natuurlijk veel sneller.”

Hoeve Rijlaarsdam is behalve een evenementenlocatie 
ook een kunstgalerie. 
Roos: “Dat is echt een meerwaarde. De kunstwerken 
geven een mooie ambiance. In de stal, de voormalige 
stal van de hoeve, hangen oude meesters aan de 

wanden. Heel geschikt voor de meer rustige, klassieke 
evenementen. We hebben daar vaak wijnproeverijen. 
Maar ook de bedrijven die hier komen vergaderen 
waarderen de kunst en het buitenleven. Voor 
verjaardagsgasten is het een mogelijkheid om even 
uit de verjaardag te stappen om naar de kunst 
te kijken of een gratis rondleiding, dit wordt altijd 
besproken met de gastheer/vrouw. De gasten kunnen 
zich hier dus vrij bewegen. 
Ook workshops zijn niet weg te denken. Soms als ‘extra’ 
belevenis bij een verjaardag maar ook bij vergaderingen 
worden kunstworkshops gedaan. Het schilderen en 
met elkaar samenwerken kan een mooi voorbeeld 
zijn wat uitgroeit tot een prachtig kleurenpalet. Ik wil 
bijna zeggen dat de mogelijkheden bij ons eindeloos 
zijn. Kom vooral eens langs voor een kop koffie en 
dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.”

 

“Vaak is het evenement 
een middel om een verhaal

te vertellen.”

 “In onze trainingen geven we 
groepen en individuen soms de opdracht 

om een kunstwerk te zoeken dat ze 
mooi vinden.”

Met de hooiberg als trainingsruimte en het ontwikkel-
atelier als assessment/coachruimte (de oude 
lijstenmakerij) mogen wij werken met kunst, kijken 
naar kunst en kunst ervaren. Een trainingsbureau in 
het kunstatelier dus. Door deze co-creatie ontstaan 
inspiratie, inzicht en beweging en zijn deze twee aparte 
segmenten verrassend genoeg eigenlijk een geheel. 

Kunst is persoonlijk, het wordt door iedereen anders 
ervaren en gewaardeerd. Ieder kunststuk is uniek, 
zo ook wij mensen. Kunst kan je, net als mensen, 
verrassen maar kunst geeft ook inzicht in wie je bent. 
Laat nu juist dat voor ons heel belangrijk zijn in 
het ontwikkelen van onszelf. Door de kunst op de 
Rijlaarsdamhoeve in te zetten worden de (soms) 
verborgen verbanden van het innerlijke transparant. 
De opdrachten die wij doen zijn gericht op visualisatie.

Een voorbeeld: in onze trainingen geven we groepen 
en individuen soms de opdracht geven om een 
kunststuk te zoeken dat ze mooi vinden. Eenmaal 
gekozen gaan we doorvragen. Wat zegt dit over jou? 
Wat sprak je aan? Wordt je blij als je dit ziet? Wat 
herinner je je als dit kunststuk ziet? Kortom, wat zijn 
de elementen in de kunst die verwijzen naar jezelf en 
wat maakt dit jou? Dit gaat ook op voor een team. 
Welk kunststuk symboliseert jullie samenwerken? 
Je kunt je voorstellen dat de ontmoeting met kunst 
mensen in het moment laat staan. Een moment 
soms, om nooit meer te vergeten. Dit gaat gepaard 
met emoties en juist die emoties zijn ontlading, 
maar ook herkenning. Dit wil echter niet zeggen dat 
voortdurend tranen vloeien, het is juist ook blijheid 
tot aan kinderlijke vreugde aan toe! 

We mogen als mens anders zijn dan anderen. 
We hoeven niet allemaal te lijken op elkaar. We zijn 
allen op aarde een uniek Kunststuk. Als je je eigen 
kunststuk gaat omarmen dan zal je eigen wereld en 
de wereld van de mensen om je heen er een stuk 
mooier uitzien. Onze missie is dat mensen in hun werk 
plezier mogen ervaren door dicht bij hun talent te 
blijven. Een talent dat zeker op de Hoeve Rijlaarsdam 
in de puurste vorm met alle fantastische kunstenaars 
en kunstwerken tot zijn recht komt. 
Met dank aan Loekie en Roos die ons hiervoor een 
plek geven om dit te kunnen laten zien en te ervaren.

Michael Gijzenberg, founder Hrmforce/Flow2move

Vorig jaar zijn wij als hrmforce/flow2move een unieke 
partnership aangegaan met Hoeve Rijlaarsdam. In onze uitingen 

hebben wij het over de kunst van talentontwikkeling. Met deze 
fantastische locatie komt dit nog meer tot zijn recht. 
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INTERVIEW 

KUNST IS EMOTIE



INTERVIEW 

CATERING OP 
TOPNIVEAU

Chef  Wouter Berghuis
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Hoe zet je de gasten tijdens 
een feest of evenement 
kwaliteitsgerechten voor? 
Wouter Berghuis, chef-kok en 
patissier weet het: een tot in 
de puntjes geregelde 
voorbereiding. 

Wouter Berghuis werkt samen met Roos Rijlaarsdam, 
zij verzorgt de hospitality en hij het culinair. Wouter: 
“In een restaurant kun je makkelijker improviseren, 
omdat je kleinere groepjes mensen tegelijk te eten 
geeft. Bij een grote groep werkt dat anders. 
Dan moet alles tegelijk op tafel staan. Dat vergt 
dus een nauwkeurige voorbereiding. Een voorbeeld: 
een evenement waar we ook met plezier aan 
terugdenken is een compleet verzorgde lunch en 
diner, voor 150 personen. Met tussen de lunch en 
het diner een seminar. Diner van vier gangen. Elk half 
uur moet er dan een nieuw gerecht op tafel staan. 
Je kunt je voorstellen dat als dat niet tot in de puntjes 
is voorbereid, dan verloopt de dag niet soepel.”

Wouter en zijn team zijn minstens een dag van te 
voren bezig met de voorbereidingen. Wouter: 
“Ik geef een voorbeeld. Een entrecote heeft de juiste 
cuisson tussen de 48 en 51 graden. Je moet weten hoe 
lang dat duurt om die garing te bereiken. Hoe mooier 
en gelijkmatiger je het vlees bereidt, hoe lekkerder het 
eindproduct. Laatst presenteerden we een gerecht 
met verschillende soorten bietjes. Sommige rauw, 
andere gerookt en vervolgens gemarineerd. Je snapt 
dat je dat goed moet plannen. Wij nemen geen 
complete keuken mee naar de locatie, maar wel 
ovens en warmtekasten. Wij maken de gerechten 
ter plekke op.” 

Toch is de kwaliteit van het diner of de lunch niet 
minder. Wouter: “Nee, wij moeten juist iets extra’s doen. 
We willen graag iets bijzonders presenteren, ook op 
culinair gebied. We zoeken aansluiting bij de locatie, 
of bij de sfeer van het feest. Voor het Concertgebouw 
bijvoorbeeld hebben we een gerecht gemaakt waarin 
je pianotoetsen ziet. We kunnen van alles bedenken. 
Ik ben ook patissier, dus dan kun je ook beeldend 
werken.” 

De gast mag natuurlijk bepalen wat zijn gasten op 
het bord krijgen. Wouter: “De wens van de organisator 
is leidend. Maar vergeet ook niet het seizoen, minstens 
zo belangrijk. Je gaat bijvoorbeeld geen asperges 
buiten het seizoen aanbieden. We hadden hier een 
paar jaar geleden een groot bedrijfsevenement. 
De gasten bleven slapen in het weiland, in tenten. 
‘s Morgens was er voor de gasten een fijn ontbijt. 
Met voor ieder wat wils, van yoghurt met huisgemaakte 
granola tot roerei met truffel en Ibericoham. Een ander 
voorbeeld: Roos en ik verzorgden samen met ons team 
een feest in Antibes. Daar was een gerechtje bij met 
coquilles. Een van de gasten was onder de indruk van 
dit gerecht, en benaderde mij toen hij ging trouwen. 
Hij vroeg ons om het diner voor zijn bruiloft 
te organiseren, en vroeg specifiek naar dat gerecht. 
Dit is een van mijn signatuurgerechten.”

De samenwerking tussen de de bediening en de 
keuken moet soepel verlopen. Wouter: “Roos en ik 
kunnen lezen en schrijven met elkaar, we delen samen 
een gedachte zonder deze uit te hoeven spreken. 
Dat komt de beleving van de gasten ten goede.” 

“We willen graag 
iets bijzonders presenteren, 
ook op culinair gebied.”

Kijk op catering.rijlaarsdam.nl/culinair
voor meer informatie en de mogelijkheden.
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Expositie & Evenementenzaal, daar 
hangt kunst van de 19e en 20e eeuw.

Hooiberg, de ideale ruimte voor 
een kopje koffie/thee en groepen tot 
50 personen.

Etage Hooiberg, vergader lokatie.

Terras

Koetshuis, onze grootste zalen voor 
evenementen waar tevens exposities 
met Hedendaagse Kunst zijn.

Lesruimte, workshops e.d.

Vijver met wilde bloemenrand.

Spiegelvijver

Beeldentuin

Inrit

Parkeren

Etage Koetshuis expositie zaal 
Hedendaagse Kunst en vergaderlokatie.
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PLATTEGROND 
HOEVE RIJLAARSDAM 

1

7

Kijk op rijlaarsdam.nl voor 
de actuele openingstijden en 
exposities.
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DIVERSE EVENTS 

MEER DAN ALLEEN 
EEN GALERIE

Vrolijke, zakelijke, soms ook droevige bijeenkomsten. Waar groepen mensen 
contact hebben moet de verzorging en entourage tot in de puntjes geregeld 
zijn. Op de volgende pagina’s wat voorbeelden van door Hoeve Rijlaarsdam 

georganiseerde evenementen.

Overdag presenteren en 
brainstormen in de diverse 

expositieruimtes tussen 
de kunstwerken en schilderijen 
en in de avond na een sterren 
diner of  exclusieve barbecue 
nog napraten bij de diverse 

vuurschalen in de 
prachtige beeldentuin. 

Onvergetelijk !

JOHN DEN HOLLANDER
EVENT STATION BV

Vergaderen

Hoeve Rijlaarsdam heeft verschillende 
vergaderruimtes van groot tot klein. 
Onze oude lijstenmakerij is net verbouwd 
tot coachings- en trainingsruimte waar 
u een prachtig uitzicht heeft over de 
polder. Wat dacht u van een training 
midden in onze prachtige beeldentuin? 
De locatie mag u vrij gebruiken, wij 
denken hierin graag mee om tot een 
succesvolle en inspirerende dag te 
komen. 

Hospitality 

Dat gastvrijheid bij ons centraal staat 
is wel duidelijk. Hospitality is méér 
waarde en meerwaarde creeëren met 
oprechte gastvrijheid. Onze dames en 
heren vinden het dan ook geweldig om 
hun kwaliteiten en glimlach op andere 
evenementen te laten zien. 
Hoeve Rijlaarsdam komt naar u toe! 
Of het nu een zakelijke event bevat, een 
private diner waar extra mensen bij 
nodig zijn of ondersteuning op grotere 
evenementen. We’ve got you covered! 

Catering 

Wij komen met alle liefde ook naar u toe 
voor culinaire verrassingen. Een private 
diner voor relaties of een grootschalig 
kerstfeest waarbij iedereen verwend 
mag worden. Wij nemen het voor u uit 
handen, zowel het culinaire gedeelte als 
de aankleding van het evenement kunt 
u aan ons overlaten. Wij worden enorm 
geprikkeld om bijzondere belevingen 
op maat te maken voor u. Daar ligt een 
passie, onze passie!

Zakelijke events

Een groot congres, seminar of 
meerdaags event vraagt om 
een goede voorbereiding en een 
inspirerende locatie. Samen gaan 
we aan tafel om ervoor te zorgen 
dat uw evenement een groot succes 
zal zijn. Onze grote expositie ruimte 
‘het Koetshuis’ is een ideale locatie 
voor een grote bijeenkomst. Wij 
kunnen tot 250 verwelkomen in onze 
binnenruimtes. Het Koetshuis zal 
uw event kracht bij zetten door de 
ruimtelijke en sfeervolle ambiance. 

Feestje geven 

Wij zijn gek op feestjes! Wij hebben 
diverse soorten Borrels & Bites die 
net even wat anders zijn dan anders. 
Bitterballen geserveerd op een 
schilderspalet met diverse kleuren 
mosterd. Een prachtig antiek dekenrek 
van de boerderij waar alle nootjes in 
geserveerd zullen worden. Dan hebben 
wij het nog niet eens gehad over 
de heerlijke gerechten van Wouter 
en tafelbereidingen waarbij wij met 
alle liefde alles over de producten 
en gerechten komen vertellen bij uw 
gasten aan tafel. U bent altijd welkom 
voor een bakje koffie en een goed 
gesprek. 

Een catering verzorgd met 
Wouter Berghuis in het Prinsenhof 
te Delft. De kleurstelling is 
gebaseerd op het beroemde 
Delfts blauw. 
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Een perfecte aankleding is 
sfeerbepalend.
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LEVE DE 
VRIJWILLIGERS 

De kunstgalerie Hoeve Rijlaarsdam maakt graag en 
dankbaar gebruik van vrijwilligers. 

Loekie Rijlaarsdam: 

“Daar zijn wij zo ontzettend blij mee. Het zijn allemaal 
hele fijne, gezellige en leuke mensen. Wij verheugen ons 
op de dagen dat zij ons komen helpen met het uitruimen 
of inrichten van exposities. In de loop der jaren hebben 
wij hun hulp, reacties en ideeën zeer gewaardeerd. 
Zij zorgen ervoor dat wij bij de tijd blijven en niet in 
herhalingen vallen. Veel mensen hebben ons al geholpen, 
teveel om op toe noemen. Sommige blijven door 
omstandigheden kort en sommige zijn er nog steeds 
voor ons. Onmisbaar voor ons en wij zijn ook supertrots 
op deze mensen, tenslotte doen wij het met z’n allen.

De prachtige exposities die wij gemaakt hebben kunnen 
niet zonder hen.

Margo van Kuppevelt, zij helpt mij al heel lang met het 
ontvangen van de bezoekers, geeft rondleidingen en 
dergelijke. Albert Zurburg, het creatieve brein, die onze 
- en zijn ideeën ook kan maken. Jos Koper, onze steun 
met inrichten en zijn onvermoeibare ideeën. 

Paul en Nel van de Broek helpen met inrichten en 
bloemdecoraties. Piet Schaar helpt ons niet alleen 
met inrichten, maar ook met de tuin en organisatie. 
Jacqueliene van Kooten en Marjolein Driessen helpen 
met inrichten. Marjolein schildert bovendien vele sokkels. 
Een kunstgalerie vergt veel hand- en hoofdwerk. 
Zonder onze trouwe vrijwilligers is het niet te doen.

Vrijwilliger Margo: “Je hebt altijd 
leuke gesprekken met interessante mensen. 

Dus voor mij is het geen straf, om in 
een galerie te werken.”

Vrijwilligers helpen bij het 
inrichten van een expositie.

Vrijwilliger Jos: 
“Ik voel me hier als een kind 
in de snoepwinkel, met al 
die prachtige kunst.”

Kijk op events.rijlaarsdam.nl/overons
voor meer informatie.

Er is ruimte, uitzicht, licht, 
lucht en kunst en heerlijk 
eten wat je zelf  precies zo 
kunt regelen zoals je het 
wilt. Fantastisch en goed 
georganiseerd! Intiem en 

gezellige sfeer. Alles verliep 
vloeiend en je hoefde maar 
iets te vragen en dat werd 

geregeld. 

ANGELA EN ARNO ZONDEROP 
DE WITTE

Afscheid nemen 

Afscheid nemen van een dierbare 
went nooit, het is een persoonlijk 
proces waar wij als Hoeve Rijlaarsdam 
een steunende factor in kunnen zijn. 
Wij bieden verschillende ruimtes en 
mogelijkheden voor ene intiem en 
persoonlijk afscheid. Voor grotere 
herdenkingen, een complete uitvaart of
een borrel op het leven, alles is mogelijk. 

Bruiloften

Iedereen wil toch trouwen op een 
romantische, unieke trouwlocatie? 
Midden in de galerie of juist in onze 
boomgaard elkaar het ja-woord 
geven. Al onze bruiloften zijn stuk voor 
stuk unieke liefdesverhalen. Wij helpen 
dan ook graag bij het realiseren van 
jullie wensen voor deze prachtige dag. 
Laat de romantiek maar komen!



WIJ HETEN U VAN HARTE 
WELKOM IN 

HOEVE RIJLAARSDAM


