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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 
08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30.  
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Dolfijn Watersport en Recreatie in Mook

Deze zomer bezoek ik een aantal ondernemers 
in onze gemeente. Bedrijven die in meer of min-
dere mate geraakt zijn door de coronacrisis. 
Het geeft een beknopt beeld van de ervaringen 
van een ondernemer.

Het tweede bezoek is aan de Dolfijn Water-
sport en Recreatie in Mook. Het bedrijf is 
het juiste adres voor actieve en recreatieve 
mogelijkheden voor een dagje uit. De Dolfijn 
organiseert o.a. bedrijfsuitjes, sportdagen en 
introductiedagen. Daarnaast beschikt het be-
drijf over horeca en een terras aan het water, 
waar kan worden genoten van een hapje en 
een drankje. 

Sinds kort is er een derde generatie aange-
treden in de Dolfijn. Een echt familiebedrijf, 
waarmee de grootouders van Suzanne Lies-
kamp zijn begonnen. Indertijd is de familie 
gestart met het bouwen van boten, waaron-
der zeilboten. Haar ouders hebben de Dolfijn 
formeel overgenomen in 1994, maar waren al 
eerder actief in het bedrijf. Het aandeel van 
de verhuur van boten werd steeds groter en zo 
ook het horecadeel. 

Suzanne Lieskamp, de derde generatie, is for-
meel in 2019 begonnen. Haar partner, Aaron 
Vuurman, werkt sinds 2015 in het bedrijf. Hij 
heeft zich omgeschoold door het volgen van een 
koksopleiding en ervaring opgedaan bij horeca 
elders. Het bedrijf werkt verder met ongeveer 
20 oproepkrachten, die als het ware onderdeel 
zijn van het familiebedrijf. Suzanne Lieskamp 
zegt daarover: “Ons bedrijf kent een familiege-
voel”. 

Sinds haar aantreden in 2019 heeft het Suzan-
ne Lieskamp niet meegezeten. In maart 2020 
was het seizoenbedrijf net één weekeinde open, 
toen op zondag om zes uur ’s avonds alles plot-
seling dicht moest in verband met corona. Het 
horecadeel is toen lang dicht gebleven. Na en-
kele weken kon wel weer worden gestart met 
de verhuur van boten, maar niet aan grote ge-
zelschappen. Slechts aan maximaal twee per-
sonen per boot.  

Later ging de horeca weer open, maar met tal 
van beperkende maatregelen: de anderhalve 
meter maatregel, looproutes, linten, gezond-

heidschecks, één huishouden per tafel, dichte 
toiletten en veel desinfectiemiddelen. En ook 
daarmee het vervelende “politieagentje” spelen. 

Op een zomerseizoen van ongeveer zeven 
maanden is de omzetschade zeker twee vol-
ledige maanden geweest. Suzanne Lieskamp 
geeft aan dat hieraan “ruim 30% omzetverlies 
te wijten is, zeker omdat de zomer van 2020 
qua weer best goed was”. Haar partner, Aaron 
Vuurman, vult aan: “Het verlies zit vooral in 
geen horeca, geen barbecues en minder ver-
huur van boten”. 

Alsof dat nog niet genoeg was, werd de Dolfijn 
recent ook nog getroffen door het hoogwater 
van de Maas. Waar de horeca aan de Mooker-
plas door de keersluis werd beschermd, ging 
dit niet op voor de Dolfijn. Indertijd heeft het 
bedrijf overigens zonder succes bezwaar ge-
maakt tegen die locatie van de keersluis.

De Dolfijn weet dat er buiten het zomerseizoen 
een kans is op overstroming, maar deze keer 
was het midden in het hoogseizoen. De scha-
de is groot. Op vrijdag 16 juli jl. is er met man 
en macht gewerkt om de schade zo beperkt 
mogelijk te houden. Maar naast deze kosten 
kwamen er daarna nog o.a. de opruimkosten, 
de vervanging van alle deuren en het hele ca-
merasysteem en natuurlijk de omzetderving 
bij, omdat diverse partijen niet door konden 
gaan. 

Het echtpaar heeft grote waardering voor de 
inzet van het personeel en de vele vrijwilligers 
die te hulp schoten. Daardoor kon de Dolfijn 
weer zo spoedig mogelijk draaien. Suzanne 
Lieskamp: “Zo geweldig wat iedereen voor ons 
heeft gedaan en dan ook nog een spontane 
crowdfunding-actie. Dat is zo lief”. De kracht 
van een familiegevoel heeft zich bewezen. 

De hoop is nu gericht op wat beter weer, om 
toch in ieder geval nog iets van het seizoen 
goed te maken. Maar het vertrouwen in de toe-
komst is en blijft. De Dolfijn is uniek gelegen 
en heeft veel te bieden. Het is een prachtig 
bedrijf.

Bedankt voor het gesprek en succes!

Burgemeester Willem Gradisen

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale versie van Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. 

Zo blijft u elke week via uw e-mail op de hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres doorgeven bij het KlantContactCentrum van de gemeente: 
telefonisch 024 - 696 91 11 of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.offi cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen.
U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Overkwartierstraat 3 Mook constructieve wijziging in woning.
• Overkwartierstraat 3 Mook plaatsen container.
• Bovensteweg-Wolfkuilseweg, kavel 4 bouwen woonhuis.

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Heikantseweg 10 Middelaar plaatsen dakkapel.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Franciscanessenstraat Molenhoek plaatsen tijdelijke woonunit.
• Groesbeekseweg 5 Mook kappen boom.

MELDING SLOOP
• Muldershofweg 18 Plasmolen voor slopen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Mortel 22 Mook plaatsen dakkapel.
• Gelrestraat 17a Mook plaatsen dakkapel.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 7 augustus voor Groesbeek trail door Trailrunning Europe in Mook.
• 5 september 2021 vossenjacht door Stichting Molenhoekdag in Molen-
 hoek.
• 18 september 2021 voor ophangen spandoek door dorpsquiz Molen-
 hoek op Ringbaan.
• 16 t/m 23 augustus plaatsen sandwichborden door Hoffman Outdoor 
 Media Mook en Middelaar.
• 18 en 19 september 2021 voor Keramisto door Noord Limburgs Potten-
 bakkers Collectief bij de Mookerplas.

MELDING APV
• Goede Doelen Week van 27 september t/m 1 oktober 2021, collecteren
  in Middelaar en Plasmolen.

MANDAATBESLUIT MOOK EN MIDDELAAR 2021 AANGENOMEN 
In hun vergadering van 21 juni 2021 hebben burgemeester en wethou-
ders het Mandaatbesluit Mook en Middelaar 2021 aangenomen. 
Dit mandaatbesluit vervangt het mandaatbesluit Mook en Middelaar 
2019. Het mandaatbesluit is digitaal raadpleegbaar via:
www.offi cielebekendmakingen.nl maar kunt u ook komen inzien op het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 6 te Mook. Het mandaatbesluit is 
in werking getreden 1 dag na publicatie in het elektronisch gemeente-
blad. 

Bijeenkomst Natuurbrandbeheersing 
op 31 augustus
Op dinsdagavond 31 augustus om 19.00 uur is er een voorlichtingsbij-
eenkomst over het project Natuurbrandbeheersing. U bent uitgenodigd in 
Restaurant ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106 te Mook. De Veiligheidsregio 
Limburg praat u deze avond bij over de stand van zaken van het project. 
Ook de gemeente en Natuurmonumenten zijn aanwezig. 

Doel van het project Natuurbrandbeheersing is ervoor zorgen dat natuur-
branden beheersbaar blijven. Eén van de redenen waarom het project in 
2019 van start ging, is de verwachting dat we in de toekomst vaker ge-
confronteerd zullen worden met extreme droogte. 

Vanuit het project werken we onder meer aan: 
• het realiseren van brandcompartimenteringen
• het verbeteren van de bereikbaarheid van de natuurgebieden
• het verbeteren en ontsluiten van bluswatervoorzieningen
• het creëren van verdere bewustwording bij gebruikers en bewoners in 
 het gebied

Vanwege de coronamaatregelen dient u zich aan te melden per e-mail bij 
marian.dinnissen@mookenmiddelaar.nl (max. 50 personen).marian.dinnissen@mookenmiddelaar.nl (max. 50 personen).


