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Een terras en een modernere
uitstraling. Met dat doel voor
ogen ging de familie Kounatidis
vorig jaar op zoek naar een
nieuw pand in Gemert. En dat
werd gevonden in hartje cen-
trum: vandaag opent Grieks res-
taurant Rhodos aan het Ridder-
plein.

Ad de Koning
a.dkoning@ed.nl
Gemert

Wie ‘de Griek in Gemert’ zegt, be-
doelt Rhodos. Liefst 99 procent van
de gasten behoort tot de vaste klan-
tenkring, schat Elisabeth Kounati-
dou (21), die het restaurant samen
met haar ouders Ellinas en Anasta-
sios runt. Tot afgelopen zondag was
Rhodos 25 jaar lang gevestigd aan
de Sint-Annastraat. 

,,Het interieur was verouderd, het
was een donkere ruimte waar echt
het een en ander aan moest gebeu-
ren”, vertelt Kounatidou, die met
haar ouders tot haar negende in een
piepklein Grieks dorpje aan de voet
van de Olympus woonde. 

In het flink verbouwde nieuwe
onderkomen zat voorheen Inhoud,
dat zich vooral op biologisch eten
richtte. Bij de verbouwing kreeg de
familie hulp van vrienden en be-

kenden, waaronder ook vaste gas-
ten. ,,Het is geweldig, Gemert heeft
ons echt omarmd.”

De familie Kounatidis – achter-
namen voor vrouwen kennen in
het Grieks een vrouwelijke vorm –
woont nu twaalf jaar in Gemert.
Moeder Ellinas werkte al eerder in
Griekse restaurants in Oosterhout
en de Eindhovense Kruisstraat toen
haar zus, in die tijd eigenares van
restaurant Mykonos in Son en
Breugel, haar vroeg in Gemert bij te
springen. Ellinas en haar man
Anastasios zeiden ja en zijn tot op

de dag van vandaag in Gemert ge-
bleven. 

Net als dochter Elisabeth, die na
haar verhuizing naar Nederland in
groep 5 van de (toen nog) Ds. Swil-
densschool belandde. ,,Binnen zes
maanden sprak ze vloeiend Neder-
lands”, vertelt moeder Ellinas niet
zonder trots. ,,Het was heftig, maar
ook leuk”, blikt Elisabeth terug.
,,De andere kinderen vonden het
wel interessant. En de school zelf
was een verademing, een paleis
vergeleken met mijn school in
Griekenland.”

‘Geweldig, Gemert heeft
ons echt omarmd’

� Ellinas en Elisabeth Kounatidou in Rhodos. FOTO TON VAN DE MEULENHOF

Parttime-hoteliers  in de Ardennen
Rob Franken en Paul Zonneveld
hebben allebei een fulltimebaan
in Nederland, maar in het week-
end runnen ze hun hotel in de
Waalse Ardennen. Het loopt nog
niet echt. ‘Zoals het nu gaat, kan
het niet.’

Elke Beekman
Deurne/Arbrefontaine

Wat bezielt je om naast je
fulltime baan en je com-
fortabele woning in

Deurne een hotel in de Waalse
 Ardennen te beginnen? ,,Je moet
een beetje gek zijn”, erkennen Rob
Franken en Paul Zonneveld. Beide
mannen werken fulltime in Ne-
derland. Franken bij chipmachine-
fabrikant ASML, Zonneveld als
psychiater. Daarnaast zijn ze al en-
kele jaren parttime-hoteliers van
La Maison de Maître in de Waalse
Ardennen. Het is een droom die is
uitgekomen, maar om die droom
levend te houden, zijn er meer
gasten nodig.

Vrijwel iedere vrijdagmiddag
reizen ze af naar de Ardennen.
,,Het is een druk bestaan”, zegt
Franken. ,,Maar daar kiezen we
zelf voor. Bovendien zorgen we dat
we genoeg tijd overhouden voor
de goede dingen in het leven.”

Desondanks is La Maison de Maî-
tre ondertussen ook een behoor-
lijke financiële last geworden. ,,Er
moeten meer gasten komen. Zoals
het nu gaat, kan het niet.” 

Het idee om een eigen hotel te
beginnen, werd geboren tijdens
een vakantie in Engeland. Zonne-

veld: ,,We logeerden bij een be-
jaarde dame. Ze had geen kinde-
ren, maar met haar B&B verze-
kerde ze zich van contact met
 andere mensen. Ze zei: ‘Vroeger
reisden mijn man en ik de hele
wereld over, nu komt iedereen bij
mij’. Dat sprak ons aan.”

In 2002 kochten ze zonder al te
lang nadenken een fraai pand in
Arbrefontaine, in de Waalse Ar-
dennen. De kersverse onderne-
mers dachten dat de investering na
een of twee jaar wel geld op zou le-
veren, maar dat liep wat anders.
Het duurde acht jaar om het pand
zó te krijgen als ze het wilden heb-
ben. ,,We zijn nogal perfectionis-

tisch.” Alle details kloppen dan
ook in La Maison de Maître, van de
vloertegels tot de badkranen. ,,Dat
maakte het ook zo bewerkelijk.
Het viel al niet mee om voor één
kamer de juiste kranen te vinden,
laat staan voor elf kamers.”

In 2010 was de verbouwing ach-
ter de rug en het pand omgetoverd
in een luxe hotel met elf comforta-
bele kamers. ,,Laat de gasten maar
komen, dachten we. We waren al
helemaal aan het fantaseren hoe
we de opbrengsten van de eerste
jaren zouden besteden.” 

Alles zelf doen bleek geen optie.
,,Gelukkig zag horecaondernemer
Guy Luystermans het zitten om de

zaak hier te runnen.” De start was
goed, mede dankzij de Formule 1-
races van Spa-Franchorchamps,
maar structureel bleef het aantal
gasten te laag, ondanks kortings-
acties.

’s Avonds bij de open haard
noemt een bezoekend echtpaar uit

Eindhoven La Maison een ontdek-
king. De vrouw heeft al een be-
richtje op Facebook gepost. ,,Dit is
echt wat voor onze vrienden-
kring!” ,,Rustig aan, schat”,
 reageert haar man. ,,Straks kunnen
we hier zelf niet meer terecht.”

Dat probleem zouden de Deur-
nenaren graag tackelen, maar he-
laas is de realiteit anders. Hoewel
ze zich het leven zonder La Maison
niet meer goed voor kunnen stel-
len, zijn ze realistisch genoeg om
in te zien dat de bezettingsgraad
omhoog moet, anders stopt hun
avontuur. ,,Daar gaan we ons voor
inzetten. We blijven optimistisch,
want we hebben veel te bieden.”

� Links: La Maison de Maître. Rechts Rob Franken (l) en Paul Zonneveld.

We waren al aan het
fantaseren hoe we 
de opbrengsten
zouden besteden
—Rob Franken en Paul Zonneveld

Deel gemeenteraad Geldrop-
Mierlo vindt dat plan voor peu-
terwerk leidt tot versnippering. 

Petra Bies 
p.bies@ed.nl
Geldrop-Mierlo

Het was een dringende oproep
van de drie organisaties die het
peuterwerk in Geldrop-Mierlo
willen verzorgen: gemeenteraad,
laat dat plan doorgaan. Onder an-
dere omdat er vanaf 1 januari 2018
nieuwe  wetgeving ligt, waardoor
sowieso alles anders wordt. Er gel-
den dan dezelfde eisen voor
kinderop vang organisaties en Peu-
terSpeelzaalWerk (PSW) en ook
de financiering gaat anders lopen.
,,En wat is het eigenlijk in onze
plannen dat sommige fracties er
zo tegen zijn?”, vroeg Dennis Lin-
delauf namens schoolbestuur het
Nut zich af. ,,Als we nu opnieuw
moeten beginnen, creëer je toch
geen rust?”

Of de gemeenteraad zich zal la-
ten vermurwen, valt te bezien, zo

bleek gisteravond tijdens de ver-
gadering van de leefkamer. DGG,
D66, GroenLinks en CDA - samen
goed voor een meerderheid in de
raad - zien niets in het huidige
voorstel van wethouder Verdouw. 

Dat voorstel houdt in dat de
subsidie aan de PSW per 1 januari
stopt en dat schoolbestuur Eenbes
met zijn kinderopvangpartners,
schoolbestuur het Nut en kinder-
opvangorganisatie Dolfijn het
peuterwerk overnemen. De vier
fracties willen dat de wethouder
een pas op de plaats maakt.  Ze
vinden dat de subsidie aan PSW
voorlopig gewoon door moet lo-
pen en dat er met alle organisaties
gewerkt moet worden aan een
nieuw plan. De partijen zijn bang
dat het huidige plan leidt tot ver-
snippering van het aanbod en ten
koste gaat van de continuïteit. 

Verdouw vindt het raar dat par-
tijen er nu alsnog de stekker uit
willen trekken. Ze stelt dat ze
steeds aan de bedenkingen van de
raad tegemoet is gekomen. Zo ligt
er een intentieverklaring waarin
de organisaties toezeggen zich
maximaal in te zetten om alle
PSW-peuterleidsters over te ne-
men.  ,,Bovendien krijgen we met
deze innovatieve plannen straks
ook echt iets extra’s.” Over twee
weken neemt de raad een besluit.

Deel raad tegen
plan peuterwerk

Wethouder vindt
het raar dat partijen
nu alsnog de stekker
eruit willen trekken


