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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

De Plasmolense Hof 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 vierde bezoek is aan restaurant De Plas-
molense Hof. De geschiedenis van deze mooie 
locatie gaat terug tot 1827. Toen was het al 
geliefd als logement en café. Nu is de Plas-
molense Hof een gerenommeerd restaurant, 
waarvan sinds 2001 Esseline Dorrestijn het 
gezicht is. Wat velen wellicht niet weten is dat 
zij, in februari 2020, net voor het uitbreken 
van het coronavirus, zowel het restaurant als 
de bijbehorende bedrijfswoning heeft gekocht. 
Ze leidt het bedrijf met zeven vaste medewer-
kers en zestien oproepkrachten. 

De Plasmolense Hof is lid van ’t Gilde van Kis-
te Trui. Een initiatief van een aantal restaura-
teurs in onze gemeente, die gezamenlijk hun 
bedrijf willen promoten én aandacht willen 
besteden aan al het moois in onze omgeving 
en haar bijzondere geschiedenis. De andere 
leden zijn: ’t Zwaantje in Mook, Van der Valk 
in Molenhoek, De Pannekoekenbakker en De 
Mallejan, beide in Plasmolen. Allemaal restau-
rateurs die ook getroffen zijn door de corona-
crisis.

De Plasmolense Hof kent veel vaste bezoe-
kers uit de omgeving, biedt gastvrijheid aan 
diverse serviceclubs en natuurlijk zijn er in het 
weekeinde veel wandelaars en dagjesmensen 
te vinden. De Plasmolense Hof is door deze 
variëteit niet gebonden aan alleen het zomer-
seizoen. Daarnaast is De Plasmolense Hof ui-
termate geschikt voor groepen: verjaardagen 
en partijen. 

Zo ook op die zondag in maart toen plotse-
ling bekend werd gemaakt dat om zes uur ’s 
avonds, in verband met corona, alle horeca 
direct dicht moest. Er waren toen bezoekers 
van twee verjaardagspartijen net begonnen 
aan het voorgerecht. Het was eveneens het 
tot nu toe laatste weekeinde van de befaamde 
“vesperije”. Dit kan pas weer echt opgestart 
worden wanneer de anderhalve meter maatre-
gel is verdwenen. 

In eerste instantie ging de horeca in 2020 
ongeveer tien weken helemaal dicht. Voor Es-
seline Dorrestijn het moment om samen met 
het personeel de bakens te verzetten. Ze geeft 
aan dat “het uitgangspunt steeds is geweest: 
wat kan nog wel in plaats van: wat kan niet”. 
Ze begon al direct met de inmiddels bekende 
picknickzak voor twee personen: “Er werden 
al snel 100 tot 150 zakken verkocht. Want 
buiten wandelen kon nog steeds”. 

Toen het in de bossen te druk begon te wor-
den, heeft ze dit concept omgezet naar luxe 
picknickzakken met lekkere hapje voor thuis. 
De Plasmolense Hof koppelde de knapzakken 
aan thema’s rond Pasen, Koningsdag en moe-
derdag. Het restaurant werd omgetoverd tot een 
soort lopende band met tal van bakjes waarin 
de lekkere hapjes werden verpakt: samen een 
complete maaltijd voor thuis. Al het personeel 
werkte dus gewoon door. 

Op 1 juni (2de Pinksterdag) 2020 mocht de 
horeca weer open, zij het met tal van beper-
kende maatregelen. Esseline Dorrestijn speel-
de hier snel op in. Bezoekers voelden zich te-
recht buiten veiliger en de eigenares schafte 
zowel voor als achter een mooie overkapping 
aan. Samen met het personeel ging ze er, met 
alle beperkende maatregelen, opnieuw voor: 
“Natuurlijk ook bij ons looproutes, plexiglas, 
gezondheidschecks, desinfecterende middelen 
enzovoorts”. 

Vervolgens kwam vanaf half oktober tot mei van 
dit jaar de veel ingrijpender tweede lockdown 
voor de horeca. Maar ook in die periode slaagde 
ze erin met het personeel vijf dagen per week te 
werken aan de zogenoemde vorkjesdiners voor 
thuis. Het werd een giga-hit en met de kerstda-
gen moesten er zelfs extra koelwagens worden 
gehuurd. 

Uiteraard liepen de vaste kosten door en was 

er een substantieel omzetverlies. Maar van 
huis uit is haar geleerd dat je “altijd een buf-
fer moet houden voor tegenvallers”. Vanaf het 
begin heeft ze zich ervoor ingezet met het 
personeel aan het werk te blijven: “Met el-
kaar de rust bewaren, in het nu bezig zijn met 
steeds als uitgangspunt wat kunnen we nog 
wel, echt als een team met elkaar draaien met 
de neuzen dezelfde kant op”. Natuurlijk zijn 
we “met elkaar in gesprek gebleven, want in 
zo’n moeilijke periode is het wederzijds geven 
en nemen”. 

Esseline Dorrestijn stelt terecht dat: “We in 
feite met elkaar een nieuw restaurant zijn be-
gonnen. Met creativiteit en nieuwe investerin-
gen, waarbij de kosten uitgaan voor de baten, 
hebben we de bakens verzet”. Ze vervolgt: 
“Eerlijk gezegd heb ik op momenten ook ge-
noten: met personeel uitgebreid koffiedrinken 
en lunchen en ’s avonds had ik vrij en kon ik 
voor onszelf thuis koken. Dat gaat natuurlijk 
normaal niet in de horeca”. 

Ze hoopt dat binnenkort de befaamde vespe-
rije ook weer kunnen worden opgestart. 
Ze besluit met de woorden: “Het is en blijft 
hier die geweldige locatie met goed personeel 
en fijne bezoekers. Ik zeg vaak: dit is mijn 
werkparadijs”. 

Bedankt voor het gesprek en succes!
Burgemeester Willem Gradisen.   
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissie Begroting en Rekening van 2 september wordt het vol-
gende onderwerp behandeld:

• Zomerrapportage 2021

Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen.

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffi er, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of: 
griffi er@mookenmiddelaar.nl, ovv uw naam, adres en telefoonnummer en 
stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie 
van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (com-
missie)griffi er en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meerdere inspre-
kers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi e via:
griffi er@mookenmiddelaar.nl. 

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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Ringbaan 50 Molenhoek plaatsen kozijn in de rechter zijgevel woning.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Rijksweg 6b Molenhoek bouwen woning.

MELDING SLOOP
• Overkwartierstraat 3 Mook slopen tussenmuur uit woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 2 oktober voor True Grid Cycling Productions (fi etstocht) te Zeist in 
 Mook.

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Alleen samen’

Jouw foto op de voorkant van de gemeentegids 
2022? Dat kan als je meedoet aan onze foto-
wedstrijd. Hoe? Door je camera te pakken als je 
iets ziet wat je doet denken aan ‘Alleen samen’. 
Denk aan: twee bomen die elkaar overeind hou-
den; een groepje kinderen dat samen aan het 
voetballen is. Let er wel op dat je toestemming 
hebt van diegene(n) die je op de foto zet. Foto’s 
insturen kan tot 15 februari 2022. Zo vangen we 
hopelijk alle seizoenen in onze prachtige ge-
meente.

In ere herstellen
Afgelopen jaar was alles anders. En dat is het 
nog steeds. Toch willen we onze fotowedstrijd 
weer in ere herstellen, met als onderwerp: 
‘Alleen samen’. Twee woorden die we met het 
coronavirus hebben verbonden. Maar die vooral 
ook symbool staan voor hoe we ons hier samen 
doorheen slaan. Niet voor niets dat ‘samen-

redzaamheid’ zo sterk naar voren kwam in de 
Toekomstvisie 2030 die we samen met onze 
inwoners maakten.

Spelregels
‘Alleen samen’ gaat niet alleen over mensen. 
Je ziet het ook terug in de natuur, dat samen-
werken helpt. Het is aan de fotograaf hoe hij 
dit onderwerp vertaalt. Een jury onder leiding 
van burgemeester Willem Gradisen bekijkt alle 
foto’s en kiest de 3 mooiste uit. Er is ook een 
speciale ‘jongerenprijs’ voor de beste fotograaf 
onder de 18 jaar. De winnaars maken we in 
maart 2022 bekend. Zij krijgen hiervan per-
soonlijk bericht. De winnende foto komt op de 
voorkant van de gemeentegids van 2022.

• Meedoen kan tot 15 februari 2022.
• Stuur maximaal 2 foto’s + naam en adres 
 naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl
• De wedstrijd staat alleen open voor inwoners 
 van de gemeente Mook en Middelaar.
• De foto’s moeten in onze gemeente zijn ge-
 nomen.
• Als je personen of kunstwerken herkenbaar 
 op de foto zet, moet je vooraf vragen of de 
 foto’s gebruikt mogen worden. Dit betekent 
 concreet: een persoon moet (schriftelijk of 
 digitaal) ‘ja’ hebben aangegeven en bij min-
 derjarige kinderen hebben de ouder(s)/verzor-
 ger(s) toestemming gegeven.
• De foto’s hebben een jpg-formaat met een 
 minimale resolutie van 300dpi of een mini-
 male bestandsgrootte van 1,2MB.
• De gemeente mag de foto’s ook gebruiken 
 voor bijvoorbeeld de eigen website of brochu-
 res. Wie meedoet met de fotowedstrijd geeft 
 hier automatisch toestemming voor. De foto’s 
 zijn dus rechtenvrij.

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


