
Mogen wij onszelf even voorstellen 
 
Monique van Deventer, 53 jaar, 2 kinderen (Max 25 jaar en 
Nadine 21 jaar). Ik woon in Hoofddorp en heb een relatie met 
Bert en heb een hond, Baloe.  
 
Sinds mijn zesde jaar speel ik zelf tennis, vroeger op hoog 
niveau, tegenwoordig op recreatief niveau. De afgelopen tien 
jaar ben in lid geweest van TV Bennebroek in Bennebroek. Ik 

heb een ruime ervaring binnen de horeca. Na het volgen van de Havo (Het Rhedens 
Lyceum) en Hotelschool Amsterdam heb ik negen jaar, samen met mijn ex man een 
eetcafé in de Jordaan gerund. Verder heb ik o.a. gewerkt voor de HME groep (o.l.v. 
sterren chef Ron Blaauw). Hier heb ik voor zeven restaurants facilitaire zaken 
opgezet. Restaurant Long Island in Hoofddorp, een startend bedrijf waar ik de hele 
organisatie van de horeca in goede banen heb geleid. Vervolgens heb ik ditzelfde 
gedaan bij golfbaan Tespelduyn. Na jaren van onregelmatige tijden gewerkt te 
hebben, heb ik – mede gezien mijn privésituatie – een bewuste keuze gemaakt om 
uit te kijken naar een baan met regelmatigere werktijden. Tot op heden ben ik 
werkzaam op het Mediacollege Amsterdam als instroomcoördinator. Hier ben ik 
verantwoordelijk voor het hele proces betreffende de aanname van nieuwe studenten 
voor veertien mbo-opleidingen.  
 
Het afgelopen jaar heb ik, na het vertrek van de pachter, met heel veel plezier bij TV 
Bennebroek het opnieuw organiseren van de horeca op me genomen. Een plek 
creëren waar leden graag komen, waar in het dorp positief over gesproken werd en 
waar de toernooien weer vol zaten. Ondanks een vreemde periode waarin corona 
het afgelopen jaar de boventoon voerde hebben we toch drie prachtig mooie 
zomermaanden gehad. De horeca was weer het middelpunt van de club. 
 
Ik ben een echte regelneef waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Een passie 
heb ik voor koken naast het creëren van een goede sfeer op de club. Telkens weer 
een verrassende borrelplank op tafel zetten of een heerlijke dagschotel, dat is wat ik 
het liefste doe!  
 
Bert Lenselink, 64 jaar, 1 dochter (Michelle 23 jaar).  
 
Mijn werkzame leven begon als fysiotherapeut met het werken in een verpleeghuis. 
Daarna ben ik vier jaar hoofd van de afdeling fysiotherapie in een verpleeghuis 
geweest. Hier heb ik veel te maken gehad met het organiseren van een afdeling en 
het begeleiden van personeel. Vervolgens ben ik dertig jaar werkzaam geweest als 
fysiotherapeut en haptotherapeut in mijn eigen praktijk in Haarlem. Sinds twee jaar 
ben ik met vervroegd pensioen. Sinds mijn zesde jaar speel ik zelf tennis, vroeger op 
hoog niveau, tegenwoordig op recreatief niveau. TC Zandvoort was mijn thuisclub. 
Sinds twee jaar ben ik weer lid bij TV Bennebroek heb daar Monique ondersteund bij 
het regelen van de horeca. Als hobby kok leerde ik de fijne kneepjes van het vak en 
kijk er dan ook naar uit om deze werkzaamheden voort te zetten bij TV Beekhuizen. 
Zelf ben ik gek op de oosterse keuken. Mijn specialiteit is Rendang naast het maken 
van verse sambal. 
 



Beiden hebben we veel affiniteit met het tennis- en clubleven. Samen kijken wij er 
ontzettend naar uit om de horeca bij TV Beekhuizen, volgens ons het mooiste park 
van Nederland, te gaan runnen. 2021, Een jaar waarvan wij natuurlijk allemaal hopen 
dat deze weer in het teken staat van volop tennis en toernooien met daarnaast 
natuurlijk een hoop gezelligheid. 
 
Het belang van de leden zal altijd voorop staan: als zij het naar hun zin hebben, 
hebben wij dat ook! De lat ligt hoog bij de TV Beekhuizen en dat zien wij alleen maar 
als een uitdaging die wij graag aan gaan! 
 
Middels de nieuwsbrief zullen wij de leden regelmatig op de hoogte houden van onze 
plannen, acties, dagschotels, nieuwtjes etc. 
 
Wij kunnen niet wachten jullie te mogen ontmoeten en nader kennis te maken. 
Schroom niet om ons uw wensen kenbaar te maken. Alleen samen kunnen wij er een 
groot succes van maken! 
 
 
Bert & Monique 


