
Eemnes � Alsof het zo heeft
moeten zijn: op de dag dat zij een
brutaal mailtje stuurden naar de
vorige eigenaar van de Theetuin
Eemnes met de vraag of hij zou
willen verkopen, had die zijn be-
drijf net aangeboden bij een hore-
camakelaar. Hij wilde met pensi-
oen. De vraag van Sander en Hester
Molenaar (beide 36) kende een
kleine voorgeschiedenis.

„Vrienden van ons waren afgelo-
pen zomer weer eens in de thee-
tuin en kwamen tot de conclusie
dat daar ’iets’ was veranderd. Het
bracht hen op de gedachte dat de
eigenaar er misschien wel klaar
mee was. Zij zijn al jaren op zoek
naar een horecagelegenheid en dit
leek hen wel wat. Toen zij Sander
erover vertelden raakte ook die
enthousiast. En zo ontstond het
plan om de theetuin met z’n vieren
te kopen”, vertelt Hester.

Het bevriende stel haakte uitein-
delijk af maar Hester en Sander,
inmiddels gegrepen door het plan,
zetten door. Afgelopen najaar
kwam de koop rond. Ze wisten
precies wat ze met de theetuin
wilden en vonden een compagnon
in de persoon van Walter Supèr uit
Huizen. 

Sander: „Hij is eigenaar van de
Theaterloods bij Radio Kootwijk
op de Veluwe, cultureel onderne-
mer en heeft een breed netwerk in
de theaterwereld. Bij de Theater-
loods draaien ze bijzondere pro-
gramma’s op net zo’n bijzondere
plek als de theetuin. Met die pro-
gramma’s willen ze mensen inspi-
reren op het gebied van kunst,
cultuur, natuur en wetenschap. We
zagen direct de synergie, ook met
het restaurant van de Theaterloods.
Die kennis en ervaring is waarde-
vol voor de theetuin. In die zin is
het een pluktuin voor de theetuin.”

Verhaal en verbinding

Het tweetal stapt niet helemaal
groen in dit avontuur. Sander, net
als zijn echtgenote geboren en
getogen in Huizen, werkte zich op
van jongste bediende tot relatiema-
nager gespecialiseerd in vis bij een
horecaleverancier. Daar bouwde hij
een groot netwerk in het topseg-
ment van de horeca op. „Ik ontdek-
te daar hoe leuk ik het vind om het
verhaal achter de producten te
vertellen. Nam topkoks mee naar
de vissers om verbinding te leggen.
En dat willen we hier ook gaan
doen. Het verhaal achter onze,
veelal lokale, producten vertellen
en verbinding stimuleren.” 

Ook Hester, opgeleid als grafisch
ontwerpster en interieurstylist,
werkte een jaar of vier voor dezelf-
de groothandel. Zij hield zich daar

bezig met marketing en communi-
catie. „Ik ben niet alleen een crea-
tieve bij, maar heb daar ook liefde
voor voedsel ontwikkeld. Zij gaat
in de theetuin onder meer de rol
van gastvrouw op zich nemen. En
waar het het stel aan kennis ont-
breekt, krijgt het steun van een
groep van adviseurs.

Aanmeldingen

De verbouwing is nog maar nau-
welijks begonnen, maar de aanmel-
dingen voor bruiloften, partijen en
bedrijfsbijeenkomsten lopen al
binnen. „Ja, mensen hebben in de
afgelopen tijd veel moeten uitstel-
len”, lacht Hester. Wat dat betreft
zou de ogenschijnlijk risicovolle
beslissing van het stel om in coro-
natijd met een horecabedrijf te
beginnen, wel eens goed kunnen
uitpakken. Sander en Hester heb-
ben er alle vertrouwen in. „Natuur-
lijk hebben we nagedacht over de
risico’s, maar die hebben ons er
niet van kunnen weerhouden.”

Dat vertrouwen moet er ook wel
zijn want het is niet niets, het
project dat hen voor ogen staat. In
de komende twee maanden gaat de

theetuin op de schop. Nee geen
sloop, maar het theehuis en het
kassencomplex ondergaan wél een
complete metamorfose. 

Het theehuis wordt omgebouwd
tot een gezellige open ’huiskamer’
met een haard en een grote bar in
het midden, waar iedereen kan
binnenlopen voor een kop koffie,
lunch of high tea. De voorzijde van
het pand, dat nu nog wanden van
tentdoek kent, krijgt een houten
pui. En er komen toiletten in het
etablissement. Daarvoor moesten
de gasten in het verleden naar het
naastgelegen kassencomplex.

Dagrestaurant

Die kassen worden omgebouwd tot
dagrestaurant met plek voor hon-
derd mensen. „In die ruimte gaan
we ons voornamelijk richten op
bruiloften, feesten en bedrijfsacti-
viteiten. We bouwen er een keuken
en een bar in en er komen multi-
functionele ruimten.” vertelt San-
der. Wat blijft, is de tuin waar je zo
lommerrijk kunt zitten. „Alleen
hoeven de gasten daar straks niet
meer voor hun eten naar een loket.
Wij serveren aan tafel.”
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Theetuin Eemnes: alles
anders, maar veel blijft
De Theetuin in Eemnes is overgegaan in andere handen. Sinds 13 januari mogen Sander en Hester Mole-
naar uit de Blaricumse Bijvanck zich de nieuwe eigenaars noemen. Het stel heeft grootse plannen met de
romantische uitspanning in het groen, aan het randje van de polder. Het groen blijft, de romantiek, het
theehuis, de kassen en de winkel eveneens. Maar verder wordt alles anders. Zelfs de naam verandert. Thee-
tuin Eemnes | Brave Hendrik opent, na een verbouwing, in april de deuren.

horeca Blaricums stel wil met Brave Hendrik romantische uitspanning nieuwe glans geven

•i
Brave Hendrik

In april opent Theetuin Eemnes
| Brave Hendrik zijn deuren. De
aangepaste naam is ontleend
aan een vergeten groente die
ze in de tuin willen planten.
„Een naam bedoeld om het
geheel meer karakter te geven.
We gaan hem ook gebruiken op
een aantal producten dat we
straks serveren en verkopen.”
En om de koppeling te maken
met hun plekje aan de rand van
de polder besloten ze een van
de ooievaars die jaarlijks
nestelen in hun voortuin ’Brave
Hendrik’ te noemen. Hij krijgt
een plekje op het logo. Nu maar
hopen dat deze ’brenger van
nieuw leven’ dit voorjaar
terugkeert op het nest. De
zaadjes van de gelijknamige
groente liggen daar al op hem
te wachten. 


