
 

 

Inleiding Bestuur 

In goed overleg zijn wij gekomen tot een beëindiging van de samenwerking met Rob van Bruggen en zijn 

partner Esther. Als communicatieman heeft Rob zelf een afscheidsbrief geschreven, die hieronder 

gepubliceerd wordt. Er zal op korte termijn een nieuwe invulling van de horeca worden aangekondigd. We 

zijn nog in gesprek maar verwachten snel tot definitieve afspraken te kunnen komen. Zoals jullie al hebben 

kunnen zien, zijn Mary en Dave gestart met ‘coffee-to-go’. Dit zal nog verder worden uitgebreid. Waarover 

later meer.   

 

Beste Beekhuizenaren, dank voor vier geweldige maanden!  

(de andere vijf moeten we maar snel vergeten)  

In de eerste nieuwsbrief van 2021 stond het al aangekondigd: Esther en ik zijn in het nieuwe jaar niet meer te 
zien achter de bar. Ons horeca-avontuur bij TV Beekhuizen is helaas tot een einde gekomen. Het zal weinig 
verbazing wekken dat corona een belangrijke oorzaak is van deze beslissing.  

Het was een woeste, hobbelige rit die voor niemand leuk was. Wij waren zo groen als gras in de horeca toen 
wij vorig jaar vol goede moed aan dit nieuwe avontuur begonnen. De inkt van de handtekening onder ons 
contract was nog niet droog, of de deuren gingen dicht vanwege corona-maatregelen. Dat had iedereen zich 
anders voorgesteld. We stonden meteen met één set achter en de wedstrijd was nog niet eens begonnen.  

In de vier maanden dat we open waren, hebben we slechts een voorproefje kunnen laten zien van wat wij 
wilden gaan doen. Het was een prachtige zomer met veel evenementen. Uit de eerste reacties bleek dat we 
op de goede weg zaten. Natuurlijk verliep het niet meteen vlekkeloos, maar we hebben er alles aan gedaan 
om het alle Beekhuizenaren naar de zin te maken. We hebben in korte tijd een bijzondere band opgebouwd 
met vele leden, jullie zijn de reden dat we tot in onze tenen gemotiveerd bleven om door te gaan. We hebben 
zoveel lieve, warme reacties gekregen, fantastisch gewoon. Daar kijken we in grote dankbaarheid op terug.  

Maar die andere realiteit hing als een donkere wolk boven alles wat we deden, grote onzekerheden staarden 
ons aan. We hebben tijdens de lastige lockdowns veel overlegd met het bestuur. Hoe nu verder? Moeten we 
wel doorgaan? Het was een nieuwe, onverwachte situatie waarin ook zij onevenredig veel tijd en energie in 
hebben moeten steken. Gelukkig waren de gesprekken constructief en gaan we in goede verstandhouding uit 
elkaar. Ook dat stemt ons dankbaar. 

Wat gaan wij doen? Dat ik terugkeer naar mijn oude stiel is zeker en daarvoor liggen de beste kansen in de 
Randstad. Dat geldt ook voor Esther, die haar styling werkzaamheden weer gaat oppakken. We gaan snel 
verhuizen met onze twee honden naar een plaatsje onder de rook van Amsterdam. Eerst naar een tijdelijke 
woning van vrienden, later hopen we - als we onze draai weer hebben gevonden - naar een permanente 
woning te gaan. Misschien komen we wel terug, want werken op afstand is het nieuwe normaal geworden. 
Als dat gebeurt, dan zullen we meteen weer lid worden van de mooiste tennisclub van Nederland. We hopen 
van harte dat we dan op het mooie terras kunnen zitten en een wijntje kunnen bestellen bij het nieuwe, 
stralende horeca-team. Dat verdient onze club zo!  

Voor nu rest ons iedereen te danken voor het in ons gestelde vertrouwen en het geduld dat jullie met ons 
hebben gehad. Jammer dat het zo moest lopen, maar uit het oog is niet uit het hart. We hopen in de korte tijd 
die ons nog rest op het park velen van jullie nog even te spreken en persoonlijk onze ellebogen tegen elkaar 
aan te duwen. Tja, het nieuwe normaal. Het ga jullie allen goed!  

Esther Both  

Rob van Bruggen  


