
Commando BC Catering in N ieuwe Paresto-sterren
nieuwe handen

Na een jaar commandant te.zijn geweest van de be-
drijfsgroep Catering heeft Marc de Barse het commando
overgedragen aan kolonel Maurice Huijs. De overdracht
vond plaats op donderdag 7 janaari 2O1O in het Evene-
mentencentrum Casino Soesterberg. Hierbij aanwezig
waren com mandant Commando Dïen sten Centra Marron
Cout-van Sinderen, diverse generaals, medewerkers van
Paresto en tal van andere genodigden. Aan het woord
kwamen mevrouw Cout-Van Sinderen en directeur
Operationele Zaken Margreet Schulte. Beiden bedank-
ten Marc voor zi jn toewijding en deskundigheid die hi j  in
de afgelopen periode heeft getoond. Marc benadrukte
in zi jn speech de prett ige en leerzame t i jd die hi j  bi j
Paresto heeft gehad en bedankte hiervoor de medewer-
kers van Paresto. Als laatste nam Maurice het woord
en gaí aan erg gelukkig te zijn met deze nieuwe stàp in
zi jn carr ière. Een bi jzonder moment t i jdens de ceremonie
was de overdracht van een klok met daarin svmboliscn
verwerkt een vork, lepel en mes. De ceremonie werd
afgesloten met:een drukbezochte. receptie. Marc de
Barse startte medio januari met zijn deelname aan de
Leergang Topmanagement Delensie (LTD).

Abraham op Detmerskazerne
Op 1'1 december vierde cateringmedewerker Richard
Bootsveld op locatie Detmerskazern e zi ln 5Oe verjaardag
Niet al leen versierden col lega's zi jn stoel met sl ingers
en baÍ ionnen, ook kreeg Richard een mooie Í les wi jn
aangeboden namens het gehele cateringteam.

Ondanks de verdere vergri jzing van Nederland bl i jkt vooral de
regio Zuid Oost over buitengewoon goede geboortegrond te
beschikken. In de afgelopen perlode - vanaf jul i  2OO9 - zi jn daar
drie nieuwe sterren geboren met Paresto-genen. Op de foto van
l inks naar rechts: cateringmedewerker Wendy van Cleef met baby
Ruby-Jane, caterÍngmedewerl<er Sandy Hugers met baby Timo
en sous-chef sgtl  Brian van der Elzen met baby Lucas. Ook op
het servicekantoor in Utrecht loopt een trotse vader rond.
Medewerker techniek,  Phi l ip de Rooi j  is  op 15 december
vader geworden van zoon Cijs. Paresto is nadrukkel i jk met
de toekomst bezig,  de nieuwe aanwas is hier een spreKeno
voorbeeld van.
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