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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

Het Golfhuisje in Plasmolen

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 derde bezoek is aan het Golfhuisje in 
Plasmolen, van oudsher bekend als midgetgolf 
locatie. Het aanbod is tegenwoordig veel breder.
Er kan worden genoten van meerdere out- en 
indoor activiteiten in combinatie met ontspan-
ning op een sfeervol terras. Het Golfhuisje 
is bijzonder geschikt voor groepsactiviteiten, 
zoals een familie- of vriendendag en een per-
soneelsuitje. Er worden dan op reservering 
ook lunchen, barbecues of diners verzorgd, in 
combinatie met de diverse activiteiten. 

Sinds 2016 staat het Golfhuisje onder leiding 
van Emiel Toonen. Hij en zijn partner wonen 
zelf overigens ook in onze gemeente, name-
lijk in Molenhoek. Voor wat betreft personeel 

maakt de ondernemer gebruik van oproepkrach-
ten, vaak jongeren uit de omgeving. 

Zijn vader heeft het bedrijf in 2003 gekocht. 
Emiel Toonen is dus de tweede generatie. Hij 
studeerde aan de hotelschool in Cuijk en heeft 
daarna een hbo-studie bedrijfskunde gedaan 
aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Langer 
geleden heeft hij o.a. stage gelopen bij de Plas-
molense Hof en het Jachtslot en als student 
gewerkt bij LUX en café Maxim in Nijmegen. 
Na zijn studie heeft Emiel Toonen eerst nog ge-
werkt bij een IT-bedrijf.  

In 2016 heeft hij de keuze gemaakt om zelf te 
gaan ondernemen. Zijn opleiding en horeca-er-
varingen hebben hem gevormd: “In de horeca 
staat centraal klantgerichtheid en dienstverle-
ning”. Hij heeft bij het Golfhuisje nieuwe accen-
ten gelegd, zoals de ontwikkeling en de bouw 
van een escaperoom, het gebruik van virtual 
reality, boswandelingen met Natuurmonumen-

ten, boogschieten en wijn- en bierproeverijen. 
Emiel Toonen heeft hiermee ingespeeld op een
vraag naar meerdere activiteiten tegelijkertijd. 

Alle activiteiten duren ongeveer een uur en 
kunnen worden gecombineerd met een lunch, 
barbecue of diner. Hij wil daarmee tevens 
“een activiteitenlocatie” zijn voor o.a. dagjes-
mensen, toeristen en campinggasten, waarbij 
“bezoekers bijvoorbeeld ook ’s avonds gebruik 
kunnen maken van de horeca elders in Plas-
molen”. Hij werkt daarvoor samen met ande-
ren, zoals bijvoorbeeld met camping De Geul-
dert en met de Pannekoekenbakker.

De coronacrisis sloeg vorig jaar hard toe. De 
horeca ging lange tijd dicht en vanwege het 
veel werken met groepen was bijna niets meer 
mogelijk. Dus geen bedrijfsuitjes en familie-
groepen. Vooral in de maanden april en mei 
lag alles zo goed als stil. En dat betekent op 
een seizoen van zes maanden een forse in-
komstenderving. In juni ging de zaak weer 
open met tal van beperkende maatregelen, 
zoals de anderhalve meter afstand, routes, 
gezondheidschecks en één huishouden per ta-
fel. Die anderhalve meter geldt nu nog steeds, 
waardoor het terras toegankelijk is voor max. 
60 personen in plaats van 100. Mede vanwege 
het niet of beperkt kunnen werken met groe-
pen en de lange sluiting van de escaperoom 
schat Emiel Toonen zijn omzetverlies op on-
geveer 45%. 

Het Golfhuisje kan weer volledig vooruit zodra 
de anderhalve meter maatregel is afgeschaft 
en zoveel mogelijk mensen volledig zijn gevac-
cineerd. Daarmee is het Golfhuisje opnieuw 
het activiteitencentrum dat het wil zijn. Het 
bedrijf is in Plasmolen gelegen op een mooie 
locatie. Door de tweede generatie wordt er met 
ziel en zaligheid gewerkt aan een prachtige
en veelzijdige toekomst. 

Bedankt voor het gesprek en succes!

Burgemeester Willem Gradisen

Uitnodiging bijeenkomst 
Natuurbrandbeheersing
• Dinsdagavond 31 augustus, 19.00 uur.
 Restaurant ’t Zwaantje, Mook. 

De Veiligheidsregio Limburg praat u deze avond bij over het beheers-
baar houden van natuurbranden in onze gemeente. Ook de gemeente en 
Natuurmonumenten zijn aanwezig. 

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 9 en 9a Mook voor het verbouwen, uitbreiden en her-
 indelen van een bestaand bedrijfspand. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 augustus 2021 vossenjacht door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
 Mook in Mook.
• 5 september 2021 vossenjacht door Stichting Molenhoekdag in Molen-
 hoek.

MELDING MILIEU
• Rijksweg 142 Plasmolen tijdelijke proefopstelling doseerinstallatie voor
  ijzerchloride voor de bereiding van drinkwater. 

Grootschalige opwek energie
We moeten met elkaar een omslag maken naar 
schone energie. Daar werken we op allerlei ma-
nieren aan. Samen met de gemeenten uit Noord- 
en Midden-Limburg hebben we de Regionale 
Energie Strategie (RES) opgesteld. Hieruit blijkt 
dat we in Mook en Middelaar geen ruimte heb-
ben voor enorme parken van windmolens en zon-
nepanelen. Op een iets kleinere schaal kunnen 
we wél energie opwekken.

Welke projecten wél?
Als gemeente willen we graag meewerken aan 
dit soort projecten, mits ze van meerwaarde 
zijn voor onze inwoners, omgeving en gemeen-
te. Daarom hebben we een aantal beoordelings-
criteria opgesteld, waaraan een project moet 
voldoen. Kort samengevat willen we de sterke 
punten van ons landschap en onze omgeving 
behouden en versterken. Meldt een initiatiefne-
mer zich bij de gemeente, dan moet het project 
op alle vlakken een ruime voldoende scoren. 
De criteria vindt u op www.mookenmiddelaar.nl/
grootschalige-opwek-energie

Uw mening telt
We hebben al met diverse organisaties gespro-
ken over deze beoordelingscriteria en zijn ook 
benieuwd naar de mening van onze inwoners. 
Het gaat hier dus nog niet om concrete projec-
ten, maar over de voorwaarden waaraan een 
nieuw project zou moeten voldoen. Staan de 
juiste beoordelingscriteria nu op papier? Welke 
mist u eventueel nog? Waarmee moeten we bij-
voorbeeld nog meer rekening houden als er ini-
tiatieven komen? U kunt uw reactie tot en met 
12 september 2021 sturen aan: 
duurzaam@mookenmiddelaar.nl

Vervolgstappen
We nemen de verschillende reacties mee in de 
visie die naar de gemeenteraad gaat. Het is aan 
de raad om de visie vervolgens vast te stellen. 
Vanaf dat moment zijn de beoordelingscriteria 
geldig. Dient zich een concreet project aan, 

dan beoordelen we dit aan de hand van de cri-
teria. Ieder project wordt ook nog afzonderlijk 
aan de gemeenteraad voorgelegd. U kunt op 
dat moment uw mening geven over het speci-
fi eke project.

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

Kansrijke gebieden voor het opwekken van energie


