
 vuren • Namens Contactus be-
dankte voorzitter John Hol Boshuis 
Thuis in Water! donderdag voor de 
uitnodiging en verwelkomde hij, 
naast de bestaande leden, een viertal 
ondernemers dat zich mogelijk aan 

wil sluiten bij de businessclub. Ver-
volgens kreeg Ton Boshuis de gele-
genheid om iets over het bedrijf te 
vertellen. Vanuit zijn woning in Hoor-
naar is hij in 2003 begonnen met de 
verkoop van waterontharders aan 

particulieren. Al snel bleek dat het 
bedrijf levensvatbaar was en na een 
jaar werd het verplaatst naar Hoog-
blokland. Tevens werd echtgenote 
Anneke medevennoot. Zij nam de ad-
ministratie op zich. De verkoop 

groeide, plaatsingen werden uitbe-
steed en er werd gestart met service 
en onderhoud. Geleidelijk werd het 
assortiment uitgebreid met tuinbere-
gening, watercoolers, quookers en 
andere watergerelateerde producten. 
In 2007 volgde de verhuizing naar een 
groter pand in Leerdam. In 2013 werd 
een eigen waterontharder in de 
markt gezet. Dat werd zo’n succes dat 
voor de assemblage een partner is ge-
vonden in medewerkers van sociale 
werkplaats Avres in Gorinchem. In 
2017 volgde een - voorlopig - laatste 
verhuizing naar weer een groter pand 
in Vuren.

    Tijdens de opening is ‘Healthy fi lter’ 
gelanceerd, voor een betere kwaliteit 
van het drinkwater. In het nieuwe 
pand zijn de ontwikkelingen door ge-
gaan, en dat heeft geleid tot het op de 
markt brengen van de ‘Descaler’, een 
milieuvriendelijke manier om kalk-
aanslag te voorkomen. Als penning-
meester van Joy for Children heeft 
Boshuis Thuis in Water! in India het 
slaan van een bron gesponsord die, 
mede door een fi ltersysteem, relatief 
goed drinkwater levert. Na een rond-
leiding door het bedrijf werden An-
neke en Ton Boshuis door John Hol 
verrast met een bloemetje. Nadien 
werd, met heerlijke hapjes en drank-
jes, nog enkele uurtjes gezellig genet-
werkt.   

 leerdam • Brasserie De Buren is het 
favoriete restaurant van Leerdam. De 
eetgelegenheid werd heel goed be-
oordeeld door de bezoekers. Katja 
Schuurman reikte de Golden Award 
afgelopen week uit aan eigenaars Er-
win en Wendy Verweij.

    Tussen 4 januari en 11 februari kon 
iedereen via www.restaurantverkie-
zing.nl stemmen op zijn favoriete res-
taurant. In Leerdam is gestemd op 
acht eetgelegenheden, en brasserie 
De Buren heeft heel goed gescoord. 
Als klein horecapunt, met ruimte 
voor 35 gasten, kreeg De Buren niet 
de meeste stemmen, maar de gasten 
waren buitengewoon lovend over de 
kwaliteit, de versheid, de entourage 
en de klantvriendelijkheid. Het hoge 
waarderingscijfer gaf uiteindelijk de 
doorslag, met als gevolg dat De Buren 
als beste restaurant is beoordeeld.
    De jubelstemming van Erwin en 
Wendy Verweij is begrijpelijk. Vorig 
jaar juni namen ze De Buren over van 
de vorige eigenaar. Dat was toen 
vooral een bar waar ook wat kon wor-
den gegeten. De nieuwe eigenaars be-
sloten het roer om te gooien door te 
kiezen voor brasserie/restaurant. 

“Wat prijs betreft zit je dan toch wat 
hoger. We hebben een werkwijze 
waar we écht in geloven: ruimere ope-
ningstijden zodat mensen niet voor 
een dichte deur komen te staan, al-
tijd zelf aanwezig en alles altijd zo-
veel mogelijk dagvers, met inkoop via 
Leerdamse leveranciers.”
    Erwin werkte voorheen in de keukens 
van diverse restaurants en heeft veel 

ervaring met verschillende stijlen van 
koken. Daarnaast volgde hij een op-
leiding voor de bereiding en presen-
tatie van vis, een gerecht dat op de re-
gelmatig wisselende kaart duidelijk 
aanwezig is. “We zijn blij en trots om 
al zo snel deze Golden Award in de 
wacht te slepen. Die is voor ons een 
bevestiging dat we het goed doen en 
dat de kwaliteit van ons eten goed is.”   

 Golden Award voor De Buren   

 • Bloemen voor Anneke en Ton Boshuis.    FOTO: PETER VERBEEK    

 • Erwin en Wendy Verweij met hun Golden Award.     FOTO: PETER VERBEEK    

 Businessclub te gast in Vuren    

 Boshuis ontvangt leden van Contactus   
 Namens Boshuis Thuis in Water! werden de leden van businessclub Contactus 
donderdag ontvangen door Anneke en Ton Boshuis. Vol trots presenteerden 
zij het nieuwe bedrijfspand dat ze vorig jaar hebben betrokken.    

 Netwerken    

 Kom in de Kas in 
de regio
    EST/TUIL • Biologische paprikakwekerij 
Van der Burg, hortensiakweker Van 
den Berg in Est, Lewis Flowers & Fruits 
en kwekerij Antonia in Tuil openen 
zaterdag 7 april tijdens het evene-
ment Kom in de Kas hun deuren voor 
belangstellenden. Bezoekers kunnen 
zien hoe de paprika’s groeien, hoe ze 
worden geoogst en gesorteerd en 
hoe paprika’s hun kleur krijgen. Bij 
Van den Berg kunnen bezoekers de 
gehele automatisering aan het werk 
zien, waaronder een nieuwe uitzetro-
bot. Bij Lewis Flowers & Fruits kunnen 
nieuwsgierigen zien hoe het bedrijf 
haar snijchrysanten en appels en pe-
ren kweekt. Kwekerij Antonia teelt 
gerbera’s. Kom in de Kas is het groot-
ste publieksevenement van de Ne-
derlandse glastuinbouw en wordt in 
2018 voor de 41e keer georgani-
seerd. In Midden-Betuwe nemen vier 
bedrijven deel. De openingstijden op 
zaterdag 7 april zijn van 10:00 tot 
17:00 uur.

     q  WWW.KOMINDEKAS.NL 

 Dubbeldam neemt 
Avres-afdeling over
    regio • Dubbeldam Groep in Schel-
luinen neemt de afdeling poedercoa-
ting van Avres over. Hiervoor is vorige 
week een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend. Avres detacheert 
medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij Dubbeldam, die de 
dagelijkse leiding overneemt. Jobcoa-
ches van Avres blijven de gedeta-
cheerde medewerkers begeleiden op 
de werkvloer. 

    q WWW.AVRES.NL   
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