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Bij familie Veldhoen is
bijna alles mogelijk
BARENDRECHT - Veldhoen
Catering & Lunchverzorging
bestaat nu ruim 3,5 jaar en
groeit nog steeds. Daarom
gaat de familie Veldhoen uitbreiden met het pand naast de
zaak aan de Deventerseweg
58 in Barendrecht.

,,Het assortiment wordt niet
zozeer uitgebreid, want dat
is eigenlijk nagenoeg compleet. Het gaat er meer om
dat we meer koel-/vriescapaciteit nodig hebben voor onze
voorraden.’’ vertelt Dennis
Veldhoen. Hij runt met zijn

vrouw Petra, zijn ouders
Dick en Trudy en zijn broer
Gert de zaak. Ook werken er
nog twee chauffeurs, Freek
Bras en Jan Prooij, en twee
keukenassistenten, Frenk en
Rens. Het is de bedoeling
dat eind dit jaar de muur tus-

Veldhoen Catering & Lunchverzorging is een echt familiebedrijf. Links op de foto Petra en
Dennis met hun dochter, rechts Gert met zijn dochter.

Krabbenscheer
onder controle
RIDDERKERK - De krabbenscheer in de Waal komt weer
boven het wateroppervlak uit.
Wie de afgelopen zomer met
een boot van Hendrik-IdoAmbacht naar Heerjansdam
ging, zag ter hoogte van het
centrum van Rijsoord dat de
Waal plaatselijk vol lag met
krabbenscheer.
Dit belemmerde hier en daar
behoorlijk de doorvaart.
Klachten bij het Wíjkoverleg
Rijsoord waren aanleiding
voor het Wijkoverleg Rijsoord
en de Natuurvereniging
Ridderkerk om samen met
het Waterschap te overleggen om tot een oplossing te
komen.
Het Wijkoverleg had de
vraag neergelegd, om de
Waal weer beter bevaarbaar
te maken ten behoeve van
de vele recreanten die het
water in de zomer bezoeken. De Natuurvereniging
Ridderkerk wil graag het
leefgebied van onder meer
de Groene Glazenmaker,
een libelle-soort die afhankelijk is van krabbenscheer,
beschermen en hoopt dat de
Zwarte Stern hier in de krabbenscheer gaat nestelen. Er is
ook contact opgenomen met
de Zeeverkennersgroep de
Brandaen, de roeivereniging
Barendrecht en de hengelsportvereniging E.R.H.V.
Na een intensief overleg is
men tot een compromis gekomen, met als uitgangspunt dat
er ruimte voor zowel recreatie als natuur moet zijn. Het
Waterschap Hollandse Delta

is verantwoordelijk voor de
Waal als watergang. Het
waterschap zegt ook blij te
zijn met de goede waterkwaliteit die het mogelijk maakt
dat de krabbenscheer hier op
grote schaal voorkomt.
Inspecties
Afgesproken is nu dat het
waterschap de vaarroute zal
vrijmaken zodra de krabbenscheer de doorvaart weer
belemmerd. Daartoe zal
vanaf heden het schap wekelijks een inspectie uitvoeren.
Zodra het nodig is zal met
behulp van een kraan op een
ponton het overmatige deel
van de krabbenscheer worden
opgeschept en verzameld in
een opvangbak, waarna de
krabbenscheer wordt afgevoerd.
De krabbenscheer in de overige gebieden zal met rust
gelaten worden, zodat de
natuur daar haar gang kan
gaan. Het Waterschap zal ook
na het ingrijpen de ontwikkeling van de krabbenscheer
blijven volgen. ,,We hopen
dat we het zo kunnen beheersen en dat ook de recreanten
de velden Krabbenscheer die
overblijven zullen respecten”
aldus de betrokkenen.
Na de zomer de drie partijen
opnieuw in overleg treden om
het resultaten van de nieuwe
aanpak te evalueren. Wie vragen of op/aanmerkingen over
deze aanpak kan dat via de
websites van de verenigingen
of telefonisch doorgeven.

sen de twee panden wordt
weggehaald, zodat de zaak
verbouwd kan worden.
Het enthousiasme en de passie waarmee het team werkt,
is waarschijnlijk het geheim
van het familiebedrijf. ,,Onze
drijfveer is om mensen blij
te maken.’’ vertelt Dennis.
Gert vult aan: ,,We zijn heel
dankbaar voor het vertrouwen dat we van onze klanten
krijgen. We moeten er toch
van eten. Dit werk geeft veel
voldoening.’’
Er is veel mogelijk bij
Veldhoen
Catering
&
Lunchverzorging. Service
en kwaliteit staan hoog in
het vaandel. Het assortiment
bestaat niet alleen uit allerlei soorten broodjes, klanten
kunnen er onder meer ook
terecht voor lunch- en ontbijtboxen, warme maaltijden
en zelfs voor een compleet
verzorgde barbecue. ,,We
proberen altijd nét iets extra’s
te doen. Ook zijn we flexibel als het gaat om speciale wensen van klanten, we
proberen die zoveel mogelijk
waar te maken. Zo wilde een
klant bijvoorbeeld gaan pick-

nicken met het hele bedrijf.
We hebben toen knapzakken
gemaakt voor iedereen, dat
viel goed in de smaak. Wij
kunnen dat idee ook weer
ergens anders gebruiken.’’
Veldhoen probeert met klanten mee te denken. Bedrijven
die bijvoorbeeld elke twee
weken iets bestellen en een
keer overslaan, krijgen een
telefoontje. ,,We informeren
dan even of ze het misschien
vergeten zijn of dat ze deze
keer niets nodig hebben. Ze
waarderen dat altijd erg.’’
Gert en Dennis zijn opgegroeid in ‘hun vak’. Hun
ouders Dick en Trudy hadden een eigen cafetaria. De
mannen hebben tien jaar een
restaurant gehad in het centrum van Rotterdam. Toen
ze toe waren aan een nieuwe
uitdaging, begon de familie
met het cateringbedrijf.
Wie meer wil weten over
Veldhoen
Catering
&
Lunchverzorging en de
mogelijkheden, kan een kijkje nemen op www.veldhoencatering.nl of bellen naar
0180-616730.

Arie van der Pijl, Ria Tilburgs en
Mieke de Boom in bibliotheek
BARENDRECHT - Er zijn
drie nieuwe exposities in
de Barendrechtse bibliotheken. In de bibliotheek op de
Middenbaan zijn glasobjecten
te zien van Arie van der Pijl en
schilderijen van Ria Tilburgs.
In bibliotheek Carnisselande
hangen foto’s van Mieke de
Boom. De exposities zijn tot
en met vrijdag 20 augustus
gratis te bekijken tijdens de
openingsuren.
Glasobjecten van Arie van
der Pijl
Arie van der Pijl exposeert
met glasobjecten. Rond 2000
voor Christus ontstond er een
vorm van fabricage van glazen voorwerpen: vloeibaar
glas werd tot draden uitgerekt en die draden werden
om een kern van klei gewikkeld. Zo maakte men flesjes.
Er ontstonden door de jaren
heen vele toepassingen, waaronder glas-in-lood, tiffany en
brandschilderwerk.

zich bij andere docenten en
als autodidact diverse andere
technieken eigen gemaakt.
Soms realistisch of met
abstracte accenten, maar ook
geheel abstract. Sinds kort
gaat haar belangstelling uit
naar het kubisme of modernisme.
Fotografie
Mieke de Boom is werkzaam bij de bibliotheken van
Barendrecht en is amateurfotograaf. Ook in haar werk

is zij veel met fotografie
en beeldbewerking bezig.
De foto’s die in bibliotheek
Carnisselande hangen, zijn
gemaakt tijdens een reis naar
de Verenigde Staten. Het is
een serie foto’s van een van
‘s werelds meest bekende
kratermeren, Crater Lake, in
de Amerikaanse staat Oregon.
Crater Lake is ontstaan bij een
zware vulkanische uitbarsting
van de Mount Mazama.
Zie ook www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl.

KORTE
BERICHTEN

Oud papier
Iedere zaterdag: Hervormde Gemeente (voor
renovatie
voormalige
pastorie) van 10 tot 12
uur in de achtertuin van
de voormalige pastorie (Piet Heinstraat);
Wandelsportvereniging
Marijke bij Kringloopwinkel, Voordijk 273
(di t/m za 10-17 uur);
basisschool Rehoboth:
iedere laatste woensdag
van de maand van 12 tot
20 uur op de parkeerplaats van de chr. geref.
Eben Haezerkerk aan de
Voordijk, hulp van 19
tot 20 uur; voetbalvereniging Smitshoek: dagelijks op het parkeerterrein
bij sportpark Smitshoek;
Bethelkerk bazar: eerste
en derde zaterdag van
de maand (9.30 11.30
uur) op het plein bij de
Bethelkerk.
- VV Smitshoek: maandag
t/m zaterdag van 09.00 17.00 uur.

Stijldansen
aan de
Middeldijk
BARENDRECHT
Zaterdag 17 juli is er
in dansschool Jacques
Dance Passion weer gelegenheid om het stijldansen te oefenen. Ook in
de warme zomermaanden
worden de stijldansavonden gehouden, de ruimte
wordt namelijk heerlijk
koel gehouden met airconditioning.
Iedereen die een gezellige
avond wil en van stijldansen houdt is van harte
welkom. De zaal gaat
open om 20 uur en sluit
rond middernacht. De
toegangsprijs is vijf euro
per persoon inclusief een
aantal hapjes.
Meer informatie over de
nieuwe cursussen is te
vinden op www.jacquesdancepassion.nl.

Vakantiesluiting
Kringloopwinkel
Barendrecht

De bibliotheek van Barendrecht toont daarvan voorbeelden. Er zijn ook voorbeelden te zien van fusing en
casting. Met fusing smelt of
verbuigt men het glas onder
hoge temperatuur en met casting laat men vloeibaar glas in
een mal lopen. Zie ook www.
hetglasinloodatelier.nl.
Schilderijen
Ria van Noort-Tilburgs
(1942) is in 2003 begonnen
met schilderen. Zij volgde
lessen schilderen met acrylverf bij Ferdinand Sikken
in het Kreatief Werkhuis
Barendrecht. Daarna heeft zij
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Schilderij van Ria van Noort-Tilburgs.

BARENDRECHT - Net als
vorig jaar, is er ook dit jaar
weer een korte vakantiesluiting voor de Kringloopwinkel
Barendrecht. De medewerkers
van de kringloopwinkel gaan
van hun welverdiende vakantie genieten van maandag 12
juli tot en met maandag 2
augustus. Gedurende deze
periode zal de winkel gesloten
zijn en is het ook niet mogelijk artikelen bij de winkel in
te leveren of thuis op te laten
halen. De Kringloopwinkel
is vanaf dinsdag 3 augustus
weer geopend van dinsdag tot
en met zaterdag van 10 tot 17
uur. De winkel is bereikbaar
via 0180-629782. Meer informatie via www.kringloopwinkelbarendrecht.nl.

