Lochem, november 2018

BEUKENSTEIN : 'All days a DULLday'
Lieve gasten,
De Engelse uitspraak 'never a dull day' (nooit een saaie
dag) is zeker op de vakantiedagen in Huize Beukenstein
van toepassing. Saai is het nooit! Maar – hoe
tegenstrijdig het ook lijkt - dankzij de erfenis van 'onze'
Wolterus Dull en zijn moeder spreken wij op
Beukenstein toch liever van 'all days a DULL day'.
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat zij op Huize
Beukenstein gingen wonen. Wat zouden we hen graag
persoonlijk willen bedanken, want met velen genieten
wij al jaren van hun nalatenschap. Maar als de heer Dull,
tijdens zijn ziekte-perioden, niet zo prima verzorgd was
door 'de zusters', dan waren hij en zijn moeder misschien
nooit op het lumineuze idee gekomen om hun
bezittingen in een stichting onder te brengen, zodat
'zusters' in Lochem vakantie kunnen vieren. En dat nu al
87 jaar!

Begin november vergaderden het bestuur en personeel van Beukenstein om het afgelopen
vakantieseizoen te evalueren en voor het nieuwe seizoen afspraken te maken. Ook namen wij die
dag afscheid van Hanneke Kappert. Hoewel Hanneke al een paar jaar niet meer als gastvrouw
optrad, was zij nog steeds voor Beukenstein actief als hoofd huishouding en met administratieve
zaken, waaronder de boekingen gedurende de winterstop. Wij zijn Hannke zeer dankbaar voor haar
jarenlange inzet, wijsheid en plezierige opstelling naar gasten en collega's. Wilma is nu hoofd
huishouding. Bij dit bericht treffen jullie ook een persoonlijke groet van Hanneke aan.
Hierna volgen een aantal wetenswaardigheden, besproken op de vergadering:
Wij kijken terug op een warm, plezierig en volgeboekt seizoen. In 2018 ontvingen wij op
Beukenstein in 31 vakantieweken 321 gasten, waarvan er 86 voor het eerst kwamen.
En over warmte gesproken… ondanks al het sproeien van Gerrit, heeft de tuin toch geleden, o.a. een
aantal rododendrons en coniferen hebben het niet gered; in de lente zal blijken of er meer schade is.
Helaas was het voor een aantal (stam)gasten door fysieke en/of psychische problemen niet meer
mogelijk om op Beukenstein te komen. Dat is natuurlijk spijtig maar het is bekend dat wij om
veiligheidsredenen alleen gasten mogen ontvangen die voldoende mobiel zijn, voor wie zelfstandig
traplopen ed. geen bezwaar is. Ook het deelnemen aan corvee mag voor gasten geen probleem zijn.
Van harte hopen wij dat de gasten waarvan wij afscheid moesten nemen, hun dierbare Beukensteinherinneringen blijven koesteren.

Voor 'het groepsgebeuren' vragen wij de gasten zoveel mogelijk de hele week te komen, want wij
zijn geen hotel waar je een paar dagen neerstrijkt. Een enkele week leek Beukenstein te veel op een
duiventil. Dat is jammer, want zo krijgen de gasten geen kans om elkaar beter te leren kennen.
Graag willen wij zoveel mogelijk personen uit onze doelgroep, in elk geval 1 week op Beukenstein
ontvangen. Het is nog steeds zo dat iemand uit de zorgsector - dwz met 'de handen aan het bed' een gast mee mag nemen die niet uit de zorg komt. In elke groep komt dus minimaal 50% van de
gasten uit de zorg.
Reserveren voor een tweede vakantieweek kan alleen na ontvangst van onze tussentijdse mail
waarin de nog beschikbare plekken genoemd worden of na een telefonisch verzoek daarom, 4
weken vóór de gewenste vakantieweek. Door de wekelijkse wisseling van gastvrouw glipt er wel
eens iemand tussendoor die, bovenstaande voorwaarden negerend, een tweede week boekt. Wij
vragen jullie medewerking om dit te voorkomen, omdat wij graag zoveel mogelijk mensen de kans
willen geven een week op Beukenstein door te brengen.
Willen jullie binnen 1 maand na boeking de reserveringskosten overmaken? Want pas dan is de
reservering definitief! Voor 'besloten' groepen geldt ook dat minimaal 50% van de gasten uit de zorg
komt. Als de groep kleiner dan 10 personen is, betaalt men toch € 1400. Komen er méér dan 10
gasten, dan geldt de gebruikelijke prijs van € 140,- p.p.
Elly Kievit verzorgt dit jaar gedurende de winterstop de vakantieboekingen van december tot wij
weer starten op 12 maart 2019. Neem contact met haar op, bij voorkeur per mail:
ellykievit1@gmail.com of bel: 0229-844821
In deze brief staat ook informatie van het bestuur vermeld.
Elly, Jantine, Joke, Marjan, Wilma en Hieke zien er naar uit om volgend jaar weer met hun gasten
op te trekken. Behalve voor de tuinen zal Gerrit er ook voor zorgen dat regelmatig 'zijn' groenten op
het menu staan. Angelique, Marianne en Elske zullen het huis weer laten glimmen. En de gasten?
Jullie brengen het huis tot leven! Zo mogen wij met elkaar genieten van de erfenis van Wolterus
Dull en wordt het op Huize Beukenstein weer elke dag 'a DULL day'.
Wij wensen jullie een goede wintertijd toe waarin wij met kerst opnieuw stil mogen staan bij de
diepere betekenis van het te vieren geboorte-feest. Afgelopen seizoen hebben wij aan tafel op
Beukenstein menigmaal uit de nieuwe liedboeken met elkaar gezongen: 'Ga met God en Hij zal met
je zijn'. En dat, lieve gasten, wensen wij jullie van harte toe voor 2019.
Met een hartelijke groet en graag weer tot ziens in Lochem.
Namens het Beukensteinteam,
Hieke Scheinhardt-Zuiderent

Hannekes persoonlijke groet:
Lieve Beukensteingasten
Er is een tijd van komen en gaan. Woensdag 7 november heb ik afscheid genomen van huize
Beukenstein, van bestuur en collega’s.
Dit was een gezellig samen zijn. In maart 2008 ben ik begonnen als gastvrouw in huize
Beukenstein. Een jaar eerder was ik al gevraagd: wil jij niet gastvrouw worden? Ik dacht dit is niets
voor mij, Maar ik kreeg als antwoord, zeg nu niet zomaar nee, maar loop eens een dag mee. Toen
was ik om. Carla zwaaide in die tijd de scepter in de keuken en was de spil in het huis.
De laatste 2 jaar ben ik niet meer als gastvrouw in het huis geweest, maar kwam nog regelmatig om
de financiële kant van de huishouding te verwerken, en een oogje in het zeil te houden [hum]
Nu is het dan echt fini, en wil ik jullie allen bedanken voor de gezelligheid en vertrouwen die ik van
jullie heb gekregen. Vaak waren er fijne gesprekken.
Dank allemaal.
Hanneke

Hanneke ontvangt de onderscheiding in “de Orde van het Gouden Beukenblad”

Beste gasten,
We zijn heel blij dat we afgelopen jaar weer zoveel gasten hebben mogen verwelkomen en we
hopen dit nog vele jaren te doen.
Zoals Hieke al in haar brief vertelde komt de stichting voort uit de nalatenschap van Wolterus Dull.
Het doel van de stichting is om mensen uit de zorg een welverdiende vakantieweek te bieden tegen
een zo laag mogelijk tarief. Om het zo lang mogelijk vol te blijven houden, ontkomen we er helaas
niet aan om de prijzen de komende tijd te verhogen.
Via deze weg wil ik u over de volgende prijswijzigingen informeren:
 De gemeente Lochem wil toeristenbelasting gaan heffen. Dit betekent dat wij in 2019 naast
de € 140,- logieprijs, € 10,- aan toeristenbelasting moeten vragen. De totaalprijs komt
daarmee op € 150, In 2020 zal de prijs omhoog gaan naar € 150,-, exclusief de toeristenbelasting.
 De prijzen van de drankjes gaan omhoog naar € 1,- voor fris en € 1,50 voor andere dranken.
Wij begrijpen dat het bedrag voor sommigen toch teveel kan zijn. De nalatenschap van de familie
Dull was bedoeld om zusters, die indertijd slechts een minimumloon verdienden, een kosteloze
vakantie aan te bieden. En hoewel de meesten het tegenwoordig beter hebben dan de zusters van 87
jaar geleden, is het niet voor iedereen eenvoudig om rond te komen.
Mocht u graag een week op Beukenstein door willen brengen, maar vormen de kosten voor u een
probleem? Schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Via onderstaand mailadres
kunt u contact opnemen als de kosten een bezwaar zijn. Dan overleggen we wat mogelijk is.
We hebben afgelopen weken ook meer informatie toegevoegd aan de website. Daar zullen we ook
de komende tijd nog informatie aan toevoegen. U vindt ons op www.huizebeukensteinlochem.nl.
Bovenaan de pagina vindt u het de inhoudsopgave, met informatie over de historie, de tuin en de
omgeving. U kunt de link naar de website ook doorsturen naar vrienden en bekenden om hen kennis
te laten maken met Huize Beukenstein.
Wist u trouwens ook dat er een ideeënbus is op Beukenstein? Is er iets dat er volgens u beter kan,
laat het ons dan weten!
Ten slotte wil ik graag het team bedanken: de gastvrouwen, Angelique en Gerrit. We zijn heel blij
dat Wilma dit jaar het team gastvrouwen is komen versterken. Daarnaast wil ik in het bijzonder
stilstaan bij twee mensen, zonder de anderen tekort te willen doen! U heeft waarschijnlijk genoten
van het weer, maar Gerrit heeft zich afgelopen jaar 100% moeten inzetten om de schade aan de tuin
door de droogte zoveel mogelijk te beperken. Namens het bestuur wil ik hem bedanken voor zijn
inzet. Als laatste wil ik Hanneke bedanken voor alle jaren die zij voor u heeft gezorgd en het
bestuur op voortreffelijke heeft geholpen.
Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een gezegend nieuwjaar. Hopelijk mogen we u ook
in 2019 weer verwelkomen op Beukenstein.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Wim van den End
wimvandenend@gmail.com

