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Eetcafé Juffrouw Tok Tok-ondernemers
gaan feestelijk digitaal
Vijftien jaar in de horeca betekent niet alleen een feestje. Het betekent ook, dat als je
mee wilt blijven tellen, je altijd moet blijven investeren in het bedrijf, dat je je moet
blijven oriënteren op nieuwe uitdagingen en dat je anno 2012 op het gebied van de
sociale media ingevoerd dient te zijn. “Even mijn smartphone checken’, verontschuldigt’
maitre’ Ingrid van Eetcafe Juffrouw Tok Tok zich. “Er zijn twee reserveringen voor
vanavond, die bevestigd moeten worden”. Terwijl het vroeger wachten was op klanten,
die in persoon langs kwamen om te reserveren of belden met de vaste telefoon of
gewoon het eetcafé binnenstapten, komt het nu steeds vaker voor dat mensen
reserveren via internet, de smartphone, Twitter of www.afspreken.nl
Ingrid en Raymond Eeken van Eetcafé Juffrouw
Tok Tok zijn na jaren ondernemen in Landsmeer
van alle markten thuis. Ze zijn te volgen via
www.twitter.com/juffrouwtoktok. Ook via Facebook
tonen zij ‘het gezicht’ van het eetcafé en de website
www.juffrouwtoktok.nl informeert verder over gerech-
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ten, specialiteiten en de geschiedenis van het eetcafé.
In de zeventien en een half jaar van hun Landsmeerse
horecabestaan heeft het horeca-echtpaar veel goodwill
gekweekt bij een grote vaste klantenkring.
Juffrouw Tok Tok , een ‘Grande dame’
Als je gastvrouw Ingrid als juffrouw Tok Tok wilt opvoeren, dan kun je na 15 jaar zeker stellen dat deze
juffrouw is uitgegroeid tot een grande dame in de horecawereld. Anno 2012 doet de naam eetcafé, de jubilerende juffrouw Tok Tok niet echt eer aan. Men kan

beter spreken van een eetcafé met restaurantallure.
Stond de term eetcafé vijftien jaar geleden nog voor
een laagdrempelige locatie waar men een hapje en
een drankje of een eenvoudige maaltijd kon bestellen,
nu heeft juffrouw Tok Tok als eetcafé een veel grotere
meerwaarde. Naast de bekende favoriete gerechten
uit de beginperiode van Juffrouw Tok Tok, de kip Piri
Piri, de saté, de sliptong, de carpaccio en de vitello
tonato, is er een groot scala aan restaurant-gerechten bij
gekomen.” Het is een misverstand te veronderstellen
dat wij een eetgelegenheid zijn waar alleen maar
kip gegeten kan worden. Kip is slechts een van onze
gerechten, we hebben een ruime keuze uit vlees-,
vis- en vegetarische gerechten. “
Historie
“Vijftien jaar geleden kozen we voor de naam Juffrouw
Tok Tok omdat onze zaak gevestigd is in een voormalig eierpakhuis, waar de eenden- en kippeneieren
om ze te conserveren in eierputten werden ingelegd
in kalkwater. De naam “Juffrouw Tok Tok” is dus gekozen vanwege de historie van het pand. Wij namen
de zaak, die toentertijd nog restaurant Herberg ‘

’de Eierkorf“ heette over van Irma en Ruud Spoor. Er
hangt nog altijd een echte eierkorf aan de gevel van
het pand. ”Raymond doet de inkoop en de keukenkant,
wat ik gemakshalve maar ‘de achterkant’ noem, zelf
doe ik ‘de voorkant’ alles wat er bij het runnen van een
horecabedrijf komt kijken en veel gasten zien mij daardoor als ‘het gezicht van de zaak,’’ vertelt Ingrid “maar
uiteraard doen wij het al vele jaren met plezier samen.”
Speciaal arrangement en specialiteiten
“De viering van ons derde lustrum is de aanzet geweest tot een inspirerende stijlverandering in het
interieur en ook de kaart is onder handen genomen.
We gaan voor een kleinere basiskaart met daarnaast
meer specialiteiten. De opzet is dan om tweewekelijks

met wisselende gerechten te komen. Het accent kan
dan komen te liggen op streek-en seizoensgebonden
gerechten, zoals in september bijvoorbeeld de mosselen en andere visgerechten.” In het wildseizoen kan
het wild meer aan bod komen. Onze eerder genoemde favorieten blijven echter in beeld”, aldus Ingrid.
Raymond kan zodoende ook veel gerichter en prijs
bewuster inkopen. Voor de maand september is er op
21 september 2012 een aantrekkelijk Wine and Dine
arrangement voorhanden met vijf heerlijke wijnen en
vijf bijpassende gerechten voor 35 Euro. Voor dit arrangement graag een reservering vooraf 020-4825554.
All in the family
Raymond en Ingrid zijn er trots op dat hun twee kinderen Deryl (22 jaar) en Britt (20 jaar)ook belangstelling
voor de zaak tonen. Vanaf hun 16e helpen ze al mee.
Ze werken beiden naast hun schoolopleiding (hospitality
management) en de NIMETO vakopleiding (ruimtelijke
presentatie en communicatie) parttime bij hun ouders in
de zaak.
Herenkamer
Juffrouw Tok Tok biedt elke 2e donderdag van de
maand ‘de Sociëteit’ vanaf 17.00 uur de gelegenheid
om te’ stamtafelen’. Iedereen die dat wil kan vrijblijvend aanschuiven voor een goed gesprek, een hapje en
een drankje. Juffrouw Tok Tok vormt ook twee keer per
maand de thuisbasis voor de Lionsclub Landsmeer en
de huisartsen, die in de Herenkamer bijeenkomen.
Alsof Ingrid het nog niet druk genoeg heeft, maakt
ze zich ook nog sterk voor de BVL als bestuurslid.
Ze is belast met het organiseren van evenementen,

festi
viteiten, de business borrel, de op locatie bezoeken en de ondernemersprijs.” Men zocht specifiek
een ‘vrouwen-iemand’ met horeca inzicht en horecaervaring en toen ik gevraagd werd, ben ik de uitdaging aangegaan. Het is tijdrovend maar wel heel leuk,
je denkt mee en beleeft mee en leert ervan”, is haar
reactie. Een dagje sauna, skivakantie en lekker uit eten
zijn de ontspanningsmomenten voor Ingrid. Raymond
is een echte tennisfanaat en geniet verder van de
vakanties naar de zon en de sneeuw.
Met een gerestyled eetcafé met restaurantallure hopen
grande dame juffrouw Tok Tok alias Ingrid en Raymond
Eeken, nog lang vele gasten te mogen ontvangen.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Reactie BVL op bestuurscrisis
Gemeente Landsmeer
Landsmeer, 14 september 2012
Het bestuur van de BVL neemt afstand van de manier
waarop, en de reden waarom, burgemeester Astrid
Nienhuis door de Raad van Landsmeer geconfronteerd
is met een motie van wantrouwen.
In een 6! uur durende extra openbare Raadsvergadering werd duidelijk hoe de politiek binnen een gemeente als Landsmeer op dit moment werkt.
De BVL herkent zich niet, in het door de coalitie (de beide fracties van VVD en PvdA), en de beide wethouders
geschetste beeld van de burgemeester. Integendeel.
Het getuigt volgens de BVL van weinig lef en zelfreflectie dat deze beide fracties, i.c. de leden hiervan,
hun wethouders onvoorwaardelijk steunen, zonder zich
hierbij een eigen beeld te vormen. Positieve uitzonde-

ring hierop is overigens Marc de Jong, die als enige binnen de fractie van de VVD een eigen afwijkende mening
heeft en hier ook naar handelt.
Door de numerieke meerderheid, 8 van de 15 stemmen
in de Raad, hebben de beide wethouders zich gedurende het crisisproces altijd gesteund gevoeld. Daardoor
zijn zij ons inziens altijd minder, als al überhaupt, bereid
geweest tot het komen tot een oplossing.
Heidesessies, intentieverklaringen en externe functioneringsrapporten ten spijt.
Hiermee ontzeggen de Wethouders en betreffende
raadsleden de gemeente Landsmeer en haar bedrijfsleven een kundige, en daadkrachtige burgemeester die,
naar de mening van de BVL, voor Landsmeer en haar
ondernemers veel goeds had kunnen doen.
Tevens zetten zij door hun handelwijze de onafhankelijkheid van de Gemeente op het spel en blokkeren zij
vooruitgang.

Tot slot: bovengenoemde kwestie laat onverlet dat
volgens het bestuur van de BVL de kwaliteiten van
genoemde bestuurders buiten kijf staan. Het bestuur
betreurt het dan ook zeer dat deze professionals geen
manier hebben gevonden om er met elkaar uit te
komen. De beide coalitiefracties hadden hier nadruk
kelijker op aan moeten sturen.
Hiermee hadden zij Landsmeer en het bedrijfsleven een
goede dienst kunnen bewijzen.
Ook het niet van de grond krijgen van een toekomstvisie en structuurvisie baart ons zorgen. Voor de lokale
economie van -en het investeringsklimaat in- Landsmeer is dit onontbeerlijk.
Wij hopen dan ook dat er snel stappen genomen
worden, zodat wij, samen met betreffende ambtenaren, kunnen bijdragen aan een gezonde economische
toekomst voor Landsmeer.
Het bestuur van de BVL
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