
 

Beste mensen, 

Mijn naam is Arno Haagmans en ik ben de nieuwe pachter van restaurant 10 Beaufort in jullie mooie 
jachthaven. Al vele jaren ben ik werkzaam in de horeca waarvan de laatste 20 jaar als zelfstandig 
ondernemer.  
 
Als kind hielp ik mijn moeder al met koken en werd het een hobby die nooit meer is overgegaan. 
Uiteindelijk heb ik er mijn beroep van gemaakt en dat zal het hopelijk nog vele jaren blijven totdat 
het weer een hobby zal worden. 
 
Wat ik voor ogen heb met dit restaurant is dat het een ontmoetingsplaats moet zijn waar iedereen 
welkom is en waar je kunt genieten van rust, lekker eten en lekker drinken en waar je vanaf het 
terras een weidse blik hebt op de bedrijvigheid van de haven. 
 
Ons assortiment aan dranken en gerechten ligt nog lang niet vast. Ik wil een aantal dingen uit 
proberen om er achter te komen wat wel en wat niet aanslaat. Daarbij heb ik graag reacties van jullie 
als gebruikers van het restaurant. Ik werk bij voorkeur met een open oor voor de klanten en ben 
altijd in voor nieuwe ideeën.  
 
Wat wel vast ligt is de kwaliteit. Ik werk graag met mooie en verse producten. Van halffabricaten heb 
ik altijd weinig gebruikt gemaakt. Zoveel als mogelijk is maken we de producten zelf en dat proef je 
er ook aan af. 
 
Ik wil hier ook een oproep plaatsen. Ik ben nog op zoek naar medewerkers voor de bediening en de 
keuken. Misschien weet u wel iemand in uw omgeving die hier zou willen werken. Belangrijke 
eigenschappen waar ik op let zijn: gevoel voor gastvrijheid, feeling met werken in de horeca en als 
het kan aantoonbare vakbekwaamheid.  
 
Tenslotte nodig ik u allemaal uit om een kijkje te komen nemen in het restaurant en hoop ik dat u en 
wij hier nog heel lang plezier van elkaar kunnen hebben. 
 
Tot gauw, 
Arno Haagmans 


