
 
 

“De werkzaamheden zijn net afgerond, we 
moeten alleen nog wat laatste klussen aan de 
voorzijde van het gebouw uitvoeren”, vertelt 
Ingrid Eeken. “Dat betreft vooral de stoep voor 
de entree en ook het gietijzeren hekwerk tussen 
de stoep en het Zuideinde moet goed worden 
nagekeken en aangepakt. Op sommige plekken 
lijkt het ijzer behoorlijk gaar geworden en we 
moeten er niet aan denken dat deze enige 
barrière tussen voetgangers en voorbij razend 
verkeer het plotseling begeeft. Wij hopen daar 
volgende week nog aan toe te komen. In ieder 
geval hebben we voor de veiligheid wel beslo-
ten de ‘pijlpunten’ aan de bovenzijde van het 
hek te vervangen door wat rondere vormen.”

Hard nodig
De opknapbeurt was hard nodig, vervolgt Ingrid. 
“Het is een en al hout wat hier de klok slaat, 

zoals iedereen wel weet. En als dat niet goed 
wordt onderhouden, kun je plotseling met grote 
problemen te maken krijgen. Dat bleek ook wel 
bij de zuidelijke zijgevel waar het rottingsproces 
ongemerkt zijn gang is gegaan totdat op een 
gegeven moment de gaten er als vanzelf invie-
len. Aan die zijde hebben wij dan ook heel wat 
planken moeten vervangen, maar de constructie 
zelf is nooit in gevaar gekomen.”

Het bestaan van het fraaie historische pand aan 
het Zuideinde dateert al uit 1672. Maar in 1836 
nam Dirk Simonsz zowel ‘De Eierkorf’ als het 
aanpalende pand ‘De Papegaai’ na een grondi-
ge verbouwing in gebruik als eierpakhuis. Dat 
jaartal prijkt nu heel duidelijk op de voorgevel. 
Na enige jaren van leegstand werd de Eierkorf 
in 1984 verbouwd tot horecagelegenheid , 
waarvan Ruud en Irma Spoor de eerste uitbaters 
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Restaurant Juffrouw Tok Tok aan  
het Zuideinde kan weer pronken met 
haar veren. Na jaren van achterstallig 

onderhoud heeft de buitenzijde van het 
historische pand een flinke opknapbeurt 
ondergaan en is het nu weer voor lange 

tijd bestand tegen weer en wind. Voor 
Ingrid, Raymond, Deryl en Britt Eeken 
alle reden om na twee jaar weer eens 

een BVL-borrel te organiseren en de 
gasten te showen hoe trots zij op  

dit monumentale pand zijn.
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Zuideinde 48, Landsmeer

 Restaurant Juffrouw Tok Tok  
  komt weer goed uit de verf



waren. Sinds 1995 zwaaien Raymond en Ingrid er de 
scepter; aanvankelijk onder de naam ‘Eetcafé Juffrouw 
Tok Tok’, maar sinds twee jaar geleden als ‘Restaurant 
Juffrouw Tok Tok’.

Al die jaren is er door de toenmalige eigenaar weinig 
tot niets gedaan aan het onderhoud aan de buiten-
zijde van het pand, vertelt Ingrid. “Toen wij twee jaar
geleden in de gelegenheid werden gesteld het pand
te kopen, werd al snel duidelijk dat wij niet te lang
moesten wachten met een grondige aanpak van de
buitengevel”. En september, zo vlak tegen de winter, 
leek ons een goed moment om deze toch wel ingrij-
pende klus uit te laten voeren.”

Klus door Landsmeerders 
geklaard
De dorpsgenoten hebben de afgelopen 
maand zelf kunnen constateren dat het 
restaurant volledig in de steigers stond, 
maar ook dat de namen van de uitvoerende 
bedrijven bekend voorkwamen. Ingrid lacht: “Ja, wij 
hebben bewust gekozen voor Landsmeerse bedrijven, 
zoals wij binnen de BVL ook altijd roepen om elkaar 
als bedrijven zoveel mogelijk te steunen en ook werk 
te gunnen. Onder leiding van aannemer R. Bruijnes-
tijn is het project uitgevoerd, waarbij het schilderwerk 
door het schildersbedrijf Bas Huisman ter hand werd 
genomen terwijl bouwbedrijf Verbij het timmerwerk 
voor zijn rekening nam.” Ingrid neemt ons mee naar 
buiten en wijst op het fraaie schilderwerk waarmee 

het pand weer voor jaren is bestand tegen weer en 
wind. “Wij zijn heel tevreden met het resultaat; kijk 
zelf maar hoe mooi het er allemaal uitziet…!”

Visitekaartje
Een investering voor de toekomst dus?

Ingrid: “Vanzelfsprekend, maar natuurlijk ook ons 
visitekaartje. En wij hebben absoluut vertrouwen in 
die toekomst, ook in het licht van de toenemende 
concurrentie van de opkomende restaurants in 
Amsterdam-Noord. We merken al enige tijd dat de 
economie weer aantrekt en de mensen weer meer 
te besteden hebben. Daarvoor moet je niet met de 
armen over elkaar gaan zitten en wachten tot de 

mensen vanzelf weer komen; het is continu zoeken 
naar nieuwe dingen waarmee je je onderscheidt en 
voortdurend naar de klanten luisteren en de kwaliteit 
bewaken. Een mooi pand alleen biedt in dat opzicht 
onvoldoende zekerheid, maar gelukkig lijken wij een 
goede naam te hebben verworven onder zowel de 
Landsmeerders als bij mensen van buiten het dorp. 
De klandizie neemt weer op een prettige manier toe, 
zowel individueel als groepen. Dat komt niet in de 
laatste plaats doordat wij twee jaar geleden heel 

voorzichtig met het concept ‘Eindeloos Proeven’ 
zijn begonnen. Dat houdt in dat tussen 17.00 en 
21.30 uur gekozen kan worden uit de tien voor- en 
nagerechtjes van onze speciale kaart. Tot 19.30 kan 
worden begonnen met de eerste ronde. Men bestelt 
steeds twee gerechtjes tegelijk voor de aankomende 
twee rondes met daarbij de mogelijkheid Turks brood, 
frites en salade te bestellen.

Contact met klanten intensiever
Het was in het begin even wennen en vergde ook 
het nodige in de organisatie, zowel in het restau-
rant zelf als in de keuken. Maar het is een succes-
volle keuze geweest. Steeds meer mensen van in 

en buiten Landsmeer wilden het wel eens 
komen proberen. En het mooie en leuke is 
niet alleen dat het contact met de bezoe-
ker intensiever is geworden, maar dat je de 
klanten ook steeds vaker ziet terugkomen of 
via mond-tot-mondreclame nieuwe klanten 
introduceren. Bijkomend positief effect is 

dat mensen die hier eenmaal binnen zijn geweest, de 
sfeer en bediening kennelijk zodanig waarderen, dat 
ze vrij snel weer terugkomen en ook onze gerechten 
á la carte eens willen proberen. Vorige week hebben 
we weer een nieuwe kaart geïntroduceerd en de 
verwachtingen zijn hooggespannen. Vertrouwen in 
de toekomst? Jazeker!”, besluit Ingrid Eeken.

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

‘Contact met  
bezoekers is  

intensiever geworden’


