
Vishandel Jacob van Zoest rijdt met vier verkoopwagens het hele land door. Sinds een paar 
weken staat de vishandel iedere woensdagmiddag en zaterdag op het Europaplein. Kevin 
Kooij vertelt over zijn specialiteiten, zoals overheerlijke gebakken vis en ovenschotels.

Wat is jullie specialiteit?
“We produceren alles vers. De lekkerbekken fi leren 
we met de hand, de kibbeling snijden we zelf van 
de kabeljauw en we maken de haring met de 
hand schoon. De kruidenmixen en sauzen hebben 
we zelf ontworpen en we maken de salades, 
garnalencocktails en ovenschotels naar eigen 
recept. We zijn ook groot in vis bakken, dat is echt 
een specialiteit. En we zijn zo duurzaam mogelijk. 
Zo wordt onze vis gevangen met fl yshoot boten 
waardoor we de zeebodem niet aantasten en 
minder dieselolie verbruiken.”

Waar heb je het vak geleerd?
“Ik ging op mijn dertiende bij een vishandel werken 

en kwam op mijn 23e bij 
Jacob van Zoest in dienst. 
Hij heeft zijn kennis 
op mij overgebracht. 
Daarnaast heb ik de 

6-jarige visvakopleiding gevolgd. Ik heb van mijn 
hobby mijn werk gemaakt. De vishandel bestaat al 
35 jaar en tegenwoordig ben ik mede-eigenaar van 
het bedrijf.”

Wat is het mooiste van jouw vak?
“Het klantcontact. Ik vind het heel leuk om het 
verhaal achter de vis te delen. Een vis wordt niet 
gekweekt zoals een kip, een vis is voor altijd en 
zwemt gewoon in zee. Mensen hebben geen weet 
van die wereld. Ik heb jaren op platvis gevist en was 
dan van zondag tot woensdag op zee, die ervaring 
deel ik graag.”

Wat wil je nog leren?
“Hoe meer je van vis leert, hoe meer je wilt weten. 
Ik wil bijvoorbeeld leren vis roken en mosselen 
koken. Ook wil ik onze maaltijdselectie verder 
uitbreiden en workshops geven.”

Van passie je beroep maken; dat doet Niomy Salawono met TokOmy. 
Ze doet niets liever dan Indisch-Molukse heerlijkheden bereiden!

Wat is je specialiteit?
“De Indische keuken, dat is mijn liefde. Ik 
gebruik de authentieke recepten van mijn 
oma en maak alles met verse kruiden en 
ingrediënten.”

Waar heb je het vak geleerd?
“Ik heb leren koken van mijn oma Mary. Op 
mijn derde hielp ik haar voor het eerst en 
ik ben haar keuken sindsdien niet meer uit 
geweest. Ik heb ook veel geleerd van mijn 
tante en moeder.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Ik houd ervan om voor mensen te koken. Als 
kind fi etste ik de hele familie langs om mijn 
met gehakt gevulde soesjes uit te delen. Met 
Koken voor KiKa zat iedereen aan lange tafels 
te eten, het was zó gezellig en er was 

zoveel liefde. Geweldig! Ik vind het belangrijk 
dat mensen voor weinig geld iets lekkers 
kunnen eten. Zo komt er iedere week een 
meisje voor 2 euro bami eten terwijl haar 
ouders boodschappen doen. Ze gaat altijd 
enthousiast weg. Daar doe je het voor.”

Wat wil je nog leren?
“Ik zou in Indonesië willen ervaren hoe ze daar 
nu koken. De recepten die wij kennen zijn 
in de jaren ‘50 meegenomen, er is vast veel 
veranderd. De rendang van mijn oma zit in 
mijn hart, die laat ik nooit meer los, maar ik 
vind het wel leuk om me te laten inspireren 
door rendang van andere eilanden. Ze maken 
het namelijk overal anders. 
Het lijkt me ook geweldig om 
exclusieve Franse patisserie te 
kunnen maken.”

Ze wilde politieagent worden, totdat ze een bijbaantje kreeg in een bloemenwinkel. Ilse 
Kortenoever was direct verkocht! Sindsdien zijn bloemen haar vak. 

Wat is je specialiteit?
“Het aanbieden van een totaalplaatje. Wij 
verkopen bloemen en boeketten waar een mooie 
vaas bij kan, maar wij hebben ook alles in huis om 
advies te geven om uw interieur mooi te stylen. 
Wij hebben een grote collectie potten van o.a. 
Riverdale, PTMD en Brynxz die gevuld kunnen 
worden met planten of zijde bloemstukken. 
Diverse decoraties, kransen, waxineglazen en 
geurkaarsen van Riverdale maken het geheel 
compleet. Zo krijgt u sfeer in uw interieur, waar u 
iedere dag weer van kan genieten.”

Hoe heb je het vak geleerd?
“Ik ging dertig jaar terug de bloemen in. Ik was 
vijftien en had een zaterdagbaantje bij een 
bloemist en wist: dit is het. Ik leerde de basis van 
het vak op de middelbare tuinbouwschool en 
haalde mijn middenstandsdiploma. Vervolgens 
heb ik veel geleerd bij verschillende werkgevers. 

Toen ik acht jaar geleden voor mezelf kon 
beginnen, heb ik die kans gegrepen.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Het gevoel, de afwisseling, de mensen in 
de winkel, je staat nooit stil, hebt altijd wat te 
doen. Echt alles is mooi. De seizoenen ook. Van 
de zomerbloemen zijn we naar de herfstkleuren 
gegaan en ik kan niet wachten tot de kerst erin 
komt.”

Wat wil je nog leren?
“Er is niet één specifi ek ding dat ik wil leren; 
eigenlijk leer ik nog continu. Ik sta altijd open 
voor nieuwe ideeën en wil creatief blijven. Ik doe 
inspiratie op via beurzen en tijdschriften. Je volgt 
trends, zoals plukboeketten, geeft daar een eigen 
draai aan en past je presentatie erop aan. Met 
collega-ondernemers wissel ik ervaringen uit over 
het ondernemersvak, daar leer ik ook van.”

Wie de bekroonde grillworst van Rien Baas heeft geproefd, wil nooit meer anders. 
Met 37 jaar ervaring is Rien met recht een vakman te noemen!

Wat is je specialiteit?
“Mensen komen van heinde en verre voor onze 
rook-, grill- en leverworst. We zijn ook al drie 
keer Nederlands Kampioen geworden met onze 
rookworst. We ontwikkelen de recepten zelf  en er 
zit een hoop liefde in, dat proef je! Natuurlijk is alles 
vers, ook de kruiden.”

Hoe heb je het vak geleerd?
“Mijn vader was slager en als klein jochie ging ik 
al met hem mee. Ik vond het helemaal het einde 
en slachtte op mijn vierde al duiven bij mijn 
opa. Na de middelbare school wilde ik naar de 
slagersvakschool. Vanwege het leerlingstelsel moest 
ik dus een baantje zoeken. Zo kwam ik bij een 
slagerij in Culemborg, waar ik tien jaar heb gewerkt. 
Na wat andere werkgevers vroeg familie De Jong 
me of ik bij hen wilde komen werken. Negentien 

jaar geleden hebben mijn vrouw Irma en ik 
de zaak overgenomen.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Het is iedere dag topsport, je moet de lat 
hoog blijven leggen. Het is heel mooi om 
met de jongens worsten te maken; er komt 
een homp vlees binnen en daar maak je een lekker 
product van. Ik geniet ervan als we de toonbank 
weer vol hebben met lekkere spullen en je de mooie 
kleuren van het verse vlees ziet.”

Wat wil je nog leren?
“Ik ben een slager, maar we hebben hier 
tegenwoordig 12 man lopen dus ik 
moet ook een soort manager zijn. Dat 
zou ik nog wel eens goed onder de knie 
willen krijgen.”

Europaplein 12  |  0345-612274 
www.baas.keurslager.nl

06-24381282 | facebook.com/
VishandelJacobVanZoest
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Ria en Joop van Kooten runnen sinds 1997 DE KAPPER. Een prachtige kapsalon 
aan het Europaplein waar  je de hele week zonder afspraak terecht kan. Alleen op 
vrijdagavond is er wel een afspraak nodig.

Wat is jullie specialiteit?
“Bij ons is  het vaktechnische deel erg 
belangrijk. Als je dat beheerst op zowel kleur 
en kniptechnieken is eigenlijk alles mogelijk. 
We hebben jarenlang op het allerhoogste 
niveau aan kapperswedstrijden meegedaan. 
Je gaat dan echt tot het uiterste qua 
vaktechniek en trends. Daar leer je veel van 
en je ziet hoe andere kappers werken. Ook 
daar pik je dingen van op. Ook nu nog geven 
we dat door aan ons team. De KAPPER is 
herkenbaar, toonaangevend en trendsettend 
op het gebied van hairstyling voor mannen, 

vrouwen, jongens en 
meiden. Service, kwaliteit 
en gastvrijheid hebben de 
allerhoogste prioriteit.”

Wat maakt jullie vak mooi?
“Het omgaan met mensen. Haar is voor een 
ieder heel belangrijk en daarom is het fi jn als 
mensen je salon met een goed gevoel verlaten. 
De trends wisselen continu, mensen zien 
kapsels op tv en in de media en wij moeten 
ervoor zorgen dat ze die ook kunnen krijgen. 
We kunnen onze creativiteit kwijt in dit vak.”

Wat willen jullie nog leren?
“Je bent nooit uitgeleerd toch? Samen met 
je klanten en met de ondersteuning van 
professionele kappersproducten qua styling, 
kleuren en verzorging volgen we de trends 
op de voet. Wij maken gebruik van het 
complete productaanbod van KEUNE voor 
professionele styling en haarverzorging. Ook 
hier volgen wij cursussen en shows.”

‘De trends
wisselen
continu’

De december specialisten van
het EuropapleinEuropaplein 13 | 0345-612364 

www.beja-leerdam.nl

Cafetaria Beja‘We zijn 
trots op onze 
familierecepten’

Ze maken hun eigen friet en werken met verse kwaliteits- producten Cafetaria 
Beja: al 34 jaar lang in handen van de familie Wennekers en alweer 30 jaar 
gerund door Menno en Tamara.

Wat is jullie specialiteit?
Tamara: “Zelfgemaakte producten! Het 
Broodje Maestro hebben we bijvoorbeeld 
zelf ontworpen, net zoals de borrelplank 
Studio Sport. We gaan voor lekkere smaken 
en daarom werken we met producten 
van keurslager Rien Baas, maken we 
champignonsaus naar eigen recept en 
hebben we vier soorten friet, waaronder vers 
gesneden friet.”

Hoe hebben jullie het vak geleerd?
Menno: “Ik begon toen ik vijftien 
was; ik zat dertig uur op school en werkte 
dertig uur bij mijn ouders in de cafetaria. Ik 

heb alles van hen geleerd.” Tamara: 
“Menno’s moeder stond altijd in de 
keuken en gaf mij toen ze ziek werd 
een spoedcursus. Ze heeft mij al 
haar recepten geleerd en daar ben 
ik trots op.”

Wat maakt jullie vak mooi?
Menno: “Dat we samen met onze klanten 
nieuwe producten verzinnen, zoals de 
Grizzly. Dat ontstaat soms bij wijze van 
grap aan de bar. Iemand vroeg eens om een 
patatje drama. We zijn uit gaan proberen 
en dit frietje met rookworst, paprika, ui, 
champignon en sojasaus is nu een groot 
succes.” Tamara: “Het is ook heel leuk als 
mensen opeens een bloemetje brengen of te 
horen hoe dankbaar klanten zijn als je na de 
zomervakantie weer opent.”

Wat willen jullie nog leren?
Tamara: “We zijn old school; iets wat goed 
is moet je zo laten. Maar we leren wel door, 
want alles verandert continu. Er komt 
een nieuwe ijsmachine en dus doen we 
dan een cursus ijstappen.” Menno: “En op 
vakbeurzen wissel je kennis uit met collega’s, 
zo leer je iedere keer bij.”

Als klein jochie liep Edwin Kamper (32) al rond in de bakkerij van Ambachtsbakker 
De Jager. Hij wist altijd: later als ik groot ben, word ik bakker. En zo geschiedde! 

Wat is je specialiteit?
“Wij staan bekend om onze tompoucen, 
die we maken naar mijn opa’s recept. We 
koken de gele room nog op de ouderwetse 
manier. De smaak is niet te vergelijken met 
de room van collega bakkers of de super-
markten. Op koningsdag verkopen we er 
meer dan 7000! We gebruiken ook nog altijd 
opa’s recept voor de stollen en de vulling 
van chipolatagebak. Ik heb zelf recepten 
ontwikkeld om ons brood lactosevrij te 
maken.”

Hoe heb je het vak geleerd?
“Ik ben opgegroeid in de bakkerij en heb 
de passie voor het bakken van mijn opa 
meegekregen. Zodra ik uit school kwam, 
bakten we samen koekjes. Op de 
bakkersvakschool in Wageningen ben 
ik opgeleid tot allround brood- en  
banketbakker en leerde ik ondernemen. 

Daarna heb ik nog hbo commerciële 
economie gestudeerd, omdat ik wist 
dat ik ooit de zaak over wilde nemen.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Dat je van een natuurproduct iets maakt 
dat mensen dagelijks eten en dat je er veel 
creativiteit in kwijt kunt. We hebben meer 
dan veertig soorten brood en in banket zijn 
de mogelijkheden bijna oneindig. Vooral het 
zomerseizoen met het kleurrijke zomerfruit 
vind ik fantastisch.”

Wat wil je nog leren?
“Ik ben echt van het produceren en de grote 
aantallen. Een van onze medewerkers maakt 
alle sinterklaasfi guurtjes van marsepein 
en de chocolade-letters. Ik kijk altijd heel 
goed hoe zij dat doet. Ik zou dat graag 
nog eens willen leren, al weet ik niet of ik 
er het geduld voor heb.”

Europaplein 14  | 0345-610114 
www.bakkerijdejager.nl
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Bij Leerdams Lekkers is het iedere dag een 
zoete inval. Mensen komen er koffi  e drinken 
of zoeken een smakelijk cadeautje. 
Dan zijn ze bij Erica van Dal van Zanten en de 
vaste medewerksters Addie en Daniëlle op 
het goede adres. 

Wat is jouw specialiteit?
“Lekkers. Koffi  e, thee, chocolade, zoetwaren en 
delicatessen. We zijn een ouderwetse kruidenier, 
waar je nog één snoepje kunt kopen of een 
klein beetje koffi  e. We kopen in bij kleine, 
lokale bedrijven. Ik vertel graag het verhaal van 
de producten, bijvoorbeeld de chutney van 
de Heerlijkheid Mariënwaerdt, de Betuwse 
appelsprankel en Twisted jam die zijn gemaakt 
van afgekeurd fruit en de chocolade die we bij 
een klein atelier inkopen.” 

Hoe heb je het vak geleerd?
“Ik heb altijd in de detailhandel gewerkt 
en ben ervan overtuigd dat als je a kunt 

verkopen, b ook lukt. Zo ben ik van bloemen 
en ondermode naar delicatessen gegaan. In 
september 2015 startte ik als zelfstandige met 
Leerdams Lekkers. In mijn vak moet je vooral 
heel goed proeven. Dat is nog best lastig; 
bijvoorbeeld wanneer je bij de koffi  ebranderij 
uit tig smaken er slechts een paar kan kiezen.”

Wat maakt jouw vak mooi?
“Het persoonlijke contact met de klanten. 
Leerdam West is een dorp op zich en we 
hebben veel vaste klanten die hier koffi  e 
komen drinken of een ijsje halen. Ik heb er veel 
plezier in!”

Wat wil je nog leren?
“Ik ben leergierig en heb al eens een 
baristacursus gevolgd en me verdiept in waar 
onze koffi  e vandaan komt. Ik kom ook vaak bij 
de chocolatiers over de vloer. Het is leuk om te 
zien waar de producten vandaan komen. 
Wat dat betreft ben je nooit uitgeleerd.”

‘Steeds nieuwe artikelen om cadeau te geven en te krijgen’

Wat is jouw specialiteit?
“Ik probeer de winkel steeds bij te vullen met nieuwe, 
andere en verrassende artikelen om cadeau te geven 
én te krijgen. Natuurlijk kun je bij ons ook terecht 

om gewoon voor jezelf wat leuks te kopen. Naast 
mooie accessoires voor in huis verkopen wij 

ook hippe kleding, sjaals en tassen.”

Hoe heb je het vak geleerd?
“Mijn eerste baantje was bij Hamberg 

mode in Leerdam. Daar heb ik heel wat 
jaren gewerkt. Ik had lang de wens om iets 

te doen in de kinderkleding, maar dat is toch 
anders gelopen. Vier jaar geleden ben ik met J4 
deco & fashion begonnen. Eerst alleen de webshop 
in combinatie met fairs en homeparty’s. Ruim een 
jaar gelden kreeg ik de kans om een echte winkel 
te openen hier op het Europaplein, we gingen eind 
augustus 2017 open.” 

Wat maakt jouw vak zo mooi?
“Iedere dag is anders, iedere dag is een verrassing! 
Er komen nog steeds nieuwe klanten. Niet alleen 
uit Leerdam of omliggende dorpen maar ook uit 
Gorinchem, Tiel, Vianen, Culemborg enzovoort. Dat 
komt natuurlijk deels door de bekende locatie en 
mensen volgens ons op facebook en instagram. De 
inkoop doe ik zelf. Het is zo leuk om op mijn vrije 
dag in de groothandels rond te lopen en bijna alles 
wat ik leuk vind te kunnen kopen. Doordat ik inkoop 
wat ik écht leuk vind, sta ik 100% achter alles wat ik 
verkoop.”

Wat wil je nog leren? 
“Eigenlijk leer ik nog iedere dag. Niemand is gelijk, dus 
iedere klant benader je weer anders. Ook de wensen 
van de mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Ik probeer 
met iedereen mee te denken om zo iedere klant 
tevreden weer de deur uit te zien gaan!”
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Meidoornplein 2 | 0345-849661 
www.tokomy.nl

Europaplein 17-18  |  0345-632010
www.bloemenzoilse.nl

Europaplein 19  |   0345-614966  
www.dekapperleerdam.nl
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Europaplein 16  |  0345-623521  
www.leerdamslekkers.nl

Europaplein 36b  |  0345-745032  
www.j4decofashion.nl

Ouderwets gezellig en goed. Dat is het Europaplein. 
Het winkelcentrum in Leerdam-West waar je gratis 

voor de deur parkeert en de winkels vindt die je nodig 
hebt voor de boodschappen. Het winkelplein wordt

bevolkt door specialisten die hun vak verstaan. 
Gedreven ondernemers met jarenlange ervaring. 

In deze krant en op de website www.europaplein.nl  
vertellen zij hun verhaal.

Etos Vitamine D3
Vitamine D is van belang voor 
het behoud van sterke botten 
en is goed voor de werking 
van spieren.

Etos Magnesium citraat 
Citraat is een goed opneembare vorm van magnesium. 
Dit voedingssupplement met magnesium is speciaal 
ontwikkeld om de normale werking van de spieren 
te ondersteunen en heeft daarnaast een positieve 
invloed op de werking van het zenuwstelsel.

Ontdek onze vernieuwde lijn vitamines, mineralen en supplementen. 
Een breder en nog aantrekkelijker geprijsd assortiment met nieuwe 
producten die aansluiten bij de wens van vandaag. 

KOAGnr: 4214-0716-1078

Etos Kurkuma 300 mg
Kurkuma ondersteunt de  

flexibiliteit van de gewrichten.

Etos Glucosamine Chondroitine
Mangaan is goed voor de opbouw van kraak-
been in de gewrichten. Koper draagt bij tot 
de instandhouding van soepel bindweefsel en 
vitamine C is van belang voor de vorming van
collageen wat belangrijk is voor de botten.

boost
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