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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

Maaike’s Haarmode in Molenhoek
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 vijfde bezoek is aan Maaike’s Haarmode, 
waarmee deze bezoeken inclusief interviews 
worden afgesloten. Eigenares van Maaike’s 
Haarmode is Maaike Kortman. Zij nam precies 
20 jaar geleden de toenmalige kapperszaak, 
gevestigd aan de Prinsenweg 21 in Molenhoek, 
over. Maaike Kortman woont zelf in Wijchen. 
Zij liep eerder stage en was in loondienst als 
kapster in Nijmegen.

Ze vertelt dat het haar doel al tijdens de kap-
persopleiding was “om zelf een eigen zaak te 
beginnen. Die kans deed zich voor in 2001, 
toen ik de kapsalon hier kon overnemen”. In 
totaal werkt ze met drie krachten in de zaak. 
Ze is een bezige bij en is erin geslaagd niet 
alleen een groot deel van het bestaande klan-
tenbestand te behouden, ze heeft dit ook 
verder kunnen uitgebouwen: “Er zijn nieuwe 
klanten meegekomen uit Wijchen en Nijme-
gen, maar ook uit de directe omgeving, zoals 
uit Mook, Malden, Groesbeek en Overasselt”.
 
In die 20 jaar is ze nooit echt dicht geweest. 
Maar toen kwam de coronacrisis: “In het begin 
was het nog onduidelijk of we dicht moesten of 
niet. Contactberoepen kun je niet uitoefenen 
op anderhalve meter”. Ze heeft toen in maart 
2020 contact opgenomen met de landelijke 
organisatie voor kappers (de ANKO, d.w.z. de 
Algemene Nederlandse Kappers Organisatie): 
“Daar werd aangegeven dat we dicht moesten 
en drie dagen later is daartoe door de rijks-
overheid besloten”. 

Het is raar om je zaak te moeten sluiten: “Bij 
het dichtdoen van de deur heb ik wel een 
traantje gelaten. Ook omdat je in een periode 
van onzekerheid kwam. Daarbij komt de angst 
voor besmettingen”. Haar familie werd later, 
tijdens de 2de golf, eveneens getroffen door 
het virus. Na de sluiting van de zaak “kwam 
mijn zoon van toen 9 jaar ook thuis, omdat 
de scholen dicht gingen”. Het werd dus thuis 
lesgeven en “dagelijks het nieuws bijhouden; 
zo ook het aantal besmettingen en ziekenhuis-
opnamen”. 

Het werd al snel merkbaar dat mensen de 
kapper node misten. De klanten leefden mee.  
Na zeven weken mochten de kappers weer 
open. Het betekende een andere bedrijfsvoe-
ring. Maaike Kortman somt op: “Reserveren, 
registreren, andere kapmantels, materialen 
steeds desinfecteren en werken met een 
mondkapje”. De klanten waren blij dat ze weer 

hun haar konden laten doen. Hier en daar was 
er thuis als het ware zelf geknutseld en duurde 
het eerste bezoek aan de kapsalon wat langer 
dan gewoonlijk. In die eerste weken is er in de 
kapsalon iedere dag gewerkt tot in de avond.

De tweede sluiting voor de kappers was heftiger: 
“Dat was kort voor de kerst, normaal gesproken 
de meest drukke periode. Hij liep door tot in de 
maanden januari en februari”. Dit duurde langer 
dan de eerste sluiting en mensen liepen rond 
met een diversiteit aan zogenaamde coronakap-
sels. Maaike Kortman vertelt: “In totaal heeft 
mijn kapsalon een omzetverlies geleden van on-
geveer 15%. De oorzaak zit puur in de perioden 
van sluiting, waarbij we het direct daarna met 
veel extra werk en inzet hebben kunnen beper-
ken tot die omvang”. 

Behalve eigenaar van haar kapsalon is Maaike 
Kortman voorzitter van de winkeliersvereniging 
van het Winkelcentrum in Molenhoek: “De fy-
sieke contacten zijn toen onderling beperkt ge-
bleven. We delen wel met elkaar een appgroep”. 
Uiteraard zijn de gevolgen van de coronacrisis 
sterk verschillend voor de ondernemers die ge-
vestigd zijn in het winkelcentrum. De horeca, 
zoals het daar van oudsher gevestigde restau-

rant Da Angelo, was zelfs vanaf half oktober 
2020 tot mei van dit jaar gesloten: “Dit ter-
wijl Supermarkt Spar Molenhoek goed heeft 
gedraaid”. Maaike Kortman zit direct weer 
even op de voorzittersstoel: “De leegstand is 
beperkt. In het lege pand van de voormalige 
bloemisterij komt een delicatessenzaak. He-
laas heeft de Molenshop winkel het in coro-
natijd niet kunnen redden. Dat is nu het enige 
pand dat leeg staat”. Natuurlijk blijft de ver-
scheidenheid aan winkels de aandacht vragen 
van de winkeliersvereniging. Maar het beeld 
naar de toekomst toe is positief. 

De coronaperiode heeft haar geleerd wat an-
ders naar dingen te kijken: “Haal de positieve 
dingen eruit. Voor mensen die op kantoor wer-
ken is het voordeel dat ze wellicht deels ook 
thuis kunnen blijven werken”. 

Uit het gesprek trek ik zelf wel de conclusie 
dat het in ieder geval niet verstandig is om 
thuis aan je eigen haar te werken. Daarvoor is 
de kapper toch onmisbaar. 

Bedankt voor het gesprek en succes! 

Burgemeester Willem Gradisen. 
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN
RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 9 september wordt het volgende onderwerp 
behandeld:

• Zomerrapportage 2021

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Berg 
en Dal. De vergadering is vanwege de coronamaatregelen niet openbaar 
toegankelijk, maar wordt live uitgezonden.
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 
om 16:00 uur op de dag van de vergadering weten aan de griffier, me-
vrouw M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of: 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl 

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.officielebekendmakingen.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
• Oude Bovensteweg 45 Molenhoek uitbreiden woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 18 augustus plaatsen container op openbare weg Overkwartierstraat 3.

MELDING SLOOP
• Oude Bovensteweg 45 Molenhoek voor diverse sloopwerkzaamheden  
 t.b.v. een voorgenomen uitbreiding van de woning.
• Scheidingsweg 5 Mook verwijderen asbesthoudende materialen uit  
 woning en daarbij behorende bijgebouwen.

Zorgt u voor een ander? 
Wij zetten u graag in het zonnetje!

Gemeente en ondernemers in 
Molenhoek en Plasmolen aan 
de slag met toegankelijkheid

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden die zor-
gen voor een ziek familielid, vriend of buur. Op 
10 november - de Dag van de Mantelzorg - laat 
heel Nederland zien hoezeer we ze waarderen. 
In Mook en Middelaar zetten we onze mantelzor-
gers ook in het zonnetje. Alle mantelzorgers die 
in de gemeente wonen, krijgen een zogenoemde 
Mantelzorgwaardering. Én: ze zijn op 9 novem-
ber uitgenodigd voor een gezellige high tea, een 
sfeervol diner of een heerlijke huisgemaakte 
taartselectie.

Mantelzorgwaardering
Bent u als mantelzorger ingeschreven in onze 
gemeente, dan hebben we voor u een leuke at-
tentie. U ontvangt hierover rond 15 september 
een brief van de gemeente. 

Traktatie op 9 november
Behalve de Mantelzorgwaardering trakteren we 
mantelzorgers op een high tea, diner of taart- 
selectie thuis. U kunt zich hiervoor al aanmel-

Het programma MKB Toegankelijk van VNO-NCW 
en MKB-Nederland vraagt van 6 september tot 
en met 9 september in winkelgebied Molenhoek 
en Plasmolen aandacht voor toegankelijkheid. 

De Openbare Ruimte en de deelnemende win-
kels en horecagelegenheden worden in deze 
periode getoetst én geadviseerd op het behalen 
van een erkend basisniveau van toegankelijk-
heid. Ondernemers gaan vervolgens aan de slag 
met deze praktische tips en handvaten. Vanuit 
de MKBuzz, een Volkswagen-campagnebus, die 
deze periode in Molenhoek en Plasmolen aan-
wezig is, kunnen ondernemers en het winke-
lend publiek langskomen voor meer informatie.  

Iedereen moet kunnen meedoen
Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben 
een beperking. Mensen die slechtziend, doof of 
rolstoel gebonden zijn willen, net als alle an-
dere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen 
winkelen of hun boodschappen kunnen doen. 
Ondernemers staan hier niet altijd bij stil. MKB 
Toegankelijk activeert en stimuleert onderne-
mers om zelf aan de slag te gaan met de toe-
gankelijkheid van hun eigen bedrijf. Met kleine 
aanpassingen, kunnen grote stappen worden 
gezet. Denk bijvoorbeeld aan: een drempelhulp 
voor de deur, bestickering van ramen en deuren 
of het verbreden van gangpaden. 

Meer informatie op:
www.mkbtoegankelijk.nl/routes 

den. Kies 1 van de 3 opties en geef dit door 
aan Malderburch via 024 - 357 05 70 óf:
mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl 
• High tea op 9 november van 14.00 - 16.00 uur 
  in Conferentieoord de Poort, Biesseltsebaan  
 34, Groesbeek.
• Diner op 9 november van 17.30 - 19.30 uur  
 in Conferentieoord de Poort.
• Taartselectie, thuisbezorgd in de week van  
 9 november. 

Vol = vol
Inschrijven voor deze traktatie kan tot vrijdag  
1 oktober. Maar: wacht niet te lang, want van-
wege corona geldt ‘vol is vol’. Bij het inschrijven 
is het belangrijk dat u uw eventuele diëten/al-
lergieën vermeldt. We vragen ook om een tele-
foonnummer en mailadres. 

Mocht het programma voor 9 november (van-
wege corona) nog wijzigen, dan ontvangen deel- 
nemers hiervan bericht. 


