ADVERTORIAL

VAN HESSEN

Hoe techniek gastvrijheid in de hand werkt

Meer tijd voor de gast door tablets
In 1989 verrees het horecabedrijf ‘Moeke Mooren’ in Appeltern; daar waar de Oude Maas
vroeger langs de winterdijk schuurde. De zaak is vernoemd naar Hanneke Mooren-Hol,
beter bekend als ‘Moeke Mooren’. Zij werd in 1858 geboren en was de drijvende kracht
achter de boerderij annex café op ongeveer de plek waar nu het horecabedrijf staat.
Naast cafébaas was ze ook ‘veervrouw’ van het bijbehorende voetveer.
Nieuw logement opent in 2015

“We hebben
te weinig kamers”

Moeke Mooren bestaat dit jaar, in zijn huidige vorm, dus precies 25 jaar. Tijd voor een
feestje? Joep van Gruijthuijsen is eigenaar
van Moeke Mooren: “In het voorjaar van
2015 openen we Logement de Stoep, direct
naast ons hotel; dat is voor ons een feestelijke gebeurtenis,
want we hebben
aardig wat gedoe
gehad met het
verkrijgen van de
vergunningen. Het
pand hebben we al
heel lang in ons bezit; mijn vader heeft
er een discotheek in gehad, maar die heeft
hij in 1994 gesloten. Natuurlijk lag onze
prioriteit bij het hotel, zodat we de plannen voor het logement pas in 2007 of 2008
serieus hebben opgepakt. Nu is het dan
eindelijk zover!”

“Heel wat beter dan
vroeger, toen we drie
handhelds en twee
vaste kassa’s hadden”

Micros laten installeren door Van Hessen.
We werkten al met Micros, dus het was
echt een kwestie van ‘plug and play’. Bovendien is Van Hessen een perfecte partner: we zijn er enorm tevreden mee. Ze zijn
betrouwbaar en als er eens iets is, dan is
het zo weer opgelost.”

Tablet zorgt voor rust
De horecazaak ontvangt vaak grotere
groepen gasten. “Wanneer er een grote
groep binnenkomt, dan is het een kwestie van de tablets erbij pakken. Op het
terras aan het water hebben we 280 zitplaatsen en met die twee mTablets en vijf
handhelds die we hebben, gaat dat prima.
Heel wat beter dan vroeger, toen we drie
handhelds en twee vaste kassa’s hadden.
We hebben bijvoorbeeld ook een bowlingbaan, en wanneer je daar de bestelling opneemt, dan is deze ook direct doorgegeven
in het systeem. Daardoor heb je meer tijd
voor de gast.”

Dagelijks 1500 mensen op het terras
Moeke Mooren is meer dan een hotel alleen; naast de geplande opening van het
logement in 2015 en een B&B in dezelfde
straat in het daaropvolgende jaar, heeft
de zaak ook een goedlopend terras aan
het water. “In het weekend ontvangen
we dagelijks zo’n 1500 mensen op het terras. In de ochtend de wielrenners, daarna
lunchende gezinnen met kinderen en ’s
avonds natuurlijk diner. In de bediening
lopen 16 medewerkers en die moeten efficiënt kunnen werken, zodat er voldoende
aandacht is voor de gast. Sinds kort hebben we dan ook twee extra mTablets van
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De toekomst
Een 25-jarig bestaan is een mijlpaal; zijn
er nog meer plannen voor de toekomst?
“Eerst gaan we, na de opening van het logement, verder met de ontwikkeling van
de B&B. Op dit moment hebben we in het
hotel veel goede zalen en naar verhouding te weinig kamers. Wanneer we grote
groepen onder willen brengen, hebben we
meer kamers nodig. Gelukkig hebben we
vastgoed in ons bezit om dit te realiseren:
met het logement en de B&B in de planning, krijgen we er binnenkort ook zestien
kamers bij. Die zijn van harte welkom.”
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