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Arie Kok: cateraar voor elk event! 

 

Vv Lekkerkerks Businessclublid Arie Kok is al vele jaren een bekende in de streek. 

Iedereen die een feestje, event of evenement te vieren heeft, wordt tot in de puntjes 

bediend met uitgebreide cateringservice.  

We treffen Arie Kok in Capelle-West, waar hij al decennia lang zijn slagerszaak runt. “Ik 

kwam in het slagersvak terecht door te gaan werken bij Jacques Mudde,” vertelt hij. 

“Vervolgens ben ik in Capelle gaan werken. De winkel aan de Doormanstraat heb ik 28 jaar 

geleden overgenomen. Ik weet nog goed dat ik me op een gegeven moment ook met catering 

wilde gaan bezighouden. Sommige mensen vonden dat een slacht plan, want ‘er viel geen 

droog brood in te verdienen’. Ik ben altijd nog blij dat ik heb doorgezet. Natuurlijk, het vak 

van cateraar is flink arbeidsintensief, maar tegelijkertijd geniet je ook enorm van de 

afwisseling. De ene keer ga je op pad voor een gezelschap van tien mensen, om vervolgens een 

bedrijfsfeest met een paar duizend gasten te faciliteren.” 

Het mooie van Arie Kok is dat hij een compleet pakket kan aanleveren dat veel verder gaat 

dan een barbecue of koud en warm buffet. We kunnen bij zijn bedrijf ook terecht voor tafels, 

stoelen, tenten in verschillende afmetingen, foodtrucks, springklussens. vele andere 

spelattributen en oud-Hollandse spelen. Kortom: totale ontzorging en vriendelijke service tot 

in detail! 

Tot zijn grote vreugde ziet Arie Kok de cateringmarkt weer stevig opveren na twee moeilijke 

coronajaren. “Het is nu alweer een tijdje elke dag ‘volle bak’,” glimlacht hij. “De coronatijd was 

pittig en vergde creativiteit om overeind te blijven. Ik weet nog goed dat ik vóór de crisis 

losbarstte een aantal nieuwe investeringen had gedaan, waaronder de overname van FC Thijs, 

waardoor we de beschikking kregen over vier mobiele frietkramen. Dat was meteen een groot 

succes: bij de mensen voor de deur friet bakken. Daarnaast kochten we een paar nieuwe, grote 

springkussens en twee nieuwe kachels om tenten mee te verwarmen. Die konden vervolgens 

in de verpakking blijven, want alles ging op slot. We zijn deze twee jaar uiteindelijk 

doorgekomen, met misschien wel als allerbelangrijkste positieve punt dat we geen enkele 

medewerker hoefden te ontslaan. Wel zagen we in die periode wat mensen vertrekken. 

Inmiddels is ons team weer aardig op sterkte, al zijn nieuwe krachten natuurlijk altijd 

welkom.”  
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Van de Businessclub van vv Lekkerkerk is Arie Kok al vele jaren lid. “Een gezellige vereniging 

waar ik graag kom”, zegt hij.  “Vv Lekkerkerk is één van de clubs waar we als sponsor actief 

zijn. Ook verenigingen als DCV, CKC, Dilettant, Bergambacht, Haastrecht, Stolwijk, FC 

Perkouw, Spirit, CVV Zwervers en Gouderak mogen op mijn support rekenen. Het is goed om 

aan elkaar te denken. Een vorm van wederkerigheid die voor beide partijen werkt. Bij vv 

Lekkerkerk zijn er verschillende activiteiten waarbij wij aanwezig zijn met onze catering. 

Vorig jaar de familiedag bijvoorbeeld, maar ook het tentenkamp; om wat voorbeelden te 

noemen. Is altijd erg gezellig. Je ziet het hè; ik heb een heel leuk vak.” 

Meer weten over wat Arie Kok allemaal voor u kan betekenen? Kijk op www.slagerijkok.nl 

 


