Op pad met…

Paspoort

LYNDA VISSER
Een inspirerende en sprankelende vrouw uit Rijswijk

Naam: Lynda Visser
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Rijswijk
Burgerlijke staat: partner van André
Studie: Kleuterleidsteropleiding (KLOS),
aangevuld met diverse verdiepende
opleidingen en cursussen op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling
MT-lid bij OCS Cabling Sytems en
eigenaresse van het Inspiratie-Atelier
yoga, wandelen, varen, cursussen
en workshops persoonlijke ontwikkeling
pioniers, mensen die buiten
de paden om dingen durven neerzetten

Werk:

Elke editie van Anderz magazine gaat de redactie op pad met

Hobby’s:

een inspirerende persoon uit de regio. Deze keer gaan we op

Bewondering voor:

stap met Lynda Visser. Moeder, vrouw en bedrijfspartner van
André bij OCS Cabling Systems in Giessen en trotse eigenaresse
van het Inspiratie Atelier. Nogal wat in één zin. Je begrijpt, daar
wilden we graag alles over weten! Tijdens een prachtige zonnige
dag op pad met deze vrolijke, spirituele (maar zeker niet

We ontmoeten elkaar bij fietsspeciaalzaak Obisk
in Sleeuwijk en onder genot van een eerste kopje
koffie vertelt Lynda in een notendop hoe het leven

Lynda: ‘Ik ben van de seizoensbloemen. Tulpen in

haar bracht waar ze nu is. Als kleuterjuf startte

het voorjaar en momenteel gaat mijn hart sneller

haar werkleven in het onderwijs en daar werkte

kloppen van pioenrozen, maar ik ben ook erg gek

Lynda 17 jaar met plezier, daarna maakte ze

van gewone rozen. Wist je dat rozen symbool staan

de overstap naar het speciaal- en middelbaar

voor je hartchakra en dat ze de sfeer in een ruimte

onderwijs. Lynda vertelt: ‘Hoewel ik een juf was

meteen positief veranderen?’. Lynda kent het werk

in hart en nieren, knaagde er steeds iets aan

Creatieve duizendpoot

van de bloemist goed. ‘We halen hier altijd bloemen

me. Ik kon me niet verenigen met het feit dat

Een kort ritje in de auto

voor de zaak met bijvoorbeeld verjaardagen van

het onderwijs zich vooral richt op het cognitieve

brengt ons bij OCS Cabling

het personeel, een jubileum of voor een klant. De

van een leerling en er voor mijn gevoel te

Systems in Giessen. Het

kwaliteit van de bloemen is erg goed en ze maken

weinig ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling

bedrijf van de partner van

hier prachtige, creatieve boeketten.

en creativiteit. Na een studiereis heb ik de stap

Lynda dat zich richt op het

gemaakt om bij mijn partner te gaan werken

bieden van oplossingen op

Brillen, tuinieren en meer…

Na wat broodjes en verse jus, is het tijd voor een bezoek aan Kroon Optiek.

en als creatief coach het Inspiratie Atelier te

het gebied van kantoor- en

Op weg naar Kroon Optiek in Wijk en Aalburg lassen

Eigenaar David staat klaar om Lynda een ruim aanbod zonnebrillen te

beginnen waar ik onder andere workshops

werkplekbekabeling. Twee dagen per week ondersteunt Lynda André met

we een lunchpauze in en gaan lekker picknicken.

presenteren. Lynda draagt een bril en ook een zonnebril op sterkte en al gauw

‘Schilder je Muze’ geef.’

haar kijk op zaken. ‘André en ik zijn een sterk team! We vormen een gezin,

Lynda vertelt meer over haar Schilder je Muze-

blijkt dat ze een echt ‘brillengezicht’ heeft. Werkelijk elk montuur staat leuk, of

maar ook zakelijk versterken we elkaar. We werken hard, denken positief, zijn

workshop. ‘Een klein groepje mensen is een dag te

het nu een groot, rond of apart model is, Lynda kan het allemaal hebben!

Daarover later meer, we kwamen voor de fietsen

ambitieus en ik zorg er, naast mijn taak als MT-lid, voor dat we vooral blijven

gast in mijn atelier. Ik vertel een verhaal en leg een

;-). ‘Ik fiets zelf eigenlijk niet veel, ik wandel graag’,

naleven wat ons doel is, dat we ons bewust zijn en blijven van de keuzes die

verbinding tussen het spirituele en het aardse door

De Rooy Hoveniers in Dussen is het laatste bedrijf waar we aankloppen

bekent Lynda, ‘maar mijn kinderen en partner

we maken.’

een klein ritueel. Vervolgens gaan de cursisten hun

vandaag. Een rondleiding door de creatieve showroom en de

diepste wensen en verlangens opschrijven. Door de

voorbeeldtuinen is een mooie afsluiter. Lynda houdt van natuur en met

André zijn klant bij Obisk en kochten hier eerder
fietsen en fietskleding. Desondanks is Lynda

Al gezellig verder kletsende over de boekenclub (Wat is het verlangen achter

vervolgstappen die we dan maken, komt iedereen

haar atelier kijkt ze via een groot raam recht op een weiland met koeien

geïnteresseerd in de wereld van de sportfiets

je verlangen? Aan de hand van het boek ‘Het plan van je verlangen’ van

stap-voor-stap en laag-voor-laag dichtbij zijn eigen

en schapen. Lynda: ‘Ons huis is gelegen aan een dijk en we hebben een

en eigenaar Dino vertelt haar de laatste trends

Danielle LaPorte probeert Lynda zich hier bewust van te maken tijdens een

muze. De workshop levert altijd bijzondere resultaten

landelijke tuin met veel zitjes, schuine taluds en losse borders. We tuinieren

zodat ze de juiste bike voor André kan selecteren.

maandelijkse bijeenkomst), en belangrijke archetypen (voorbeeldvrouwen als

op omdat het andere bewustzijn in je rechter

hier niet veel, maar hebben de tuin wel een plek gemaakt die opgaat in de

‘Maar’, zegt Dino, ‘je man moet zelf even komen

Maria Magdalena waaruit je kwaliteiten en zingeving kunt halen), belanden

hersenhelft verbinding maakt met je hart. Het proces

omgeving, met onder andere fruitbomen uit de streek. We zoeken nog wel

testrijden, dat pas weet hij welke fiets het beste bij

we bij Vervoorn In den Prince Bloemsierkunst, eveneens in Giessen, en met

geeft dan precies het zetje wat iemand ergens voor

een goede hovenier voor jaarlijks onderhoud, maar ik denk dat we deze nu

hem past!’

een winkel in Heusden.

nodig had of het helpt om keuzes te maken.’

hebben gevonden!’
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Met dank aan: Obisk, OCS Cabling Systems, Vervoorn In den Prince Bloemsierkunst, Kroon Optiek en De Rooy Hoveniers.

zweverige!), inspirerende vrouw kwam dat helemaal goed!

