Lochem, november 2017
Lieve gasten,

'Aalt vedan.....'

Huize Beukenstein heeft in haar 86-jarig bestaan talloze gasten uit heel het land
geherbergd, soms is zelfs te horen uit welke streek zij komen. 
Eén week samen onder één dak, ieder uniek, ieder met haar eigen-aardigheden.
Steeds weer boeiend om te zien hoe men elkaar 'ontdekt' en er een groep
ontstaat. Dat is Beukenstein! Trouwens, wij als Beukensteinteam voelen ons
bevoorrecht om met jullie op te trekken. De gesprekken die er zijn, de ernst en
luim...
Wij kijken dan ook met genoegen terug op het afgelopen seizoen. Dit jaar was
het 'volle bak', wij ontvingen 285 gasten waarvan er 82 voor het eerst kwamen.
'Aalt vedan' is het Achterhoeks voor 'wij gaan door' (ja, ook wij spreken onze
talen). In 2018 komt Wilma het gastvrouwenteam versterken. Afgelopen seizoen
was zij, ter kennismaking, al een aantal keren aanwezig. Wij zijn blij met haar.
Hanneke is nog 1 jaar beschikbaar als hoofd van de huishouding en om haar taak
over te dragen. Wij gaan haar missen.
Joke, Marjan, Elly, Jantine en Hieke zijn ook in 2018 op Beukenstein te vinden,
evenals Angelique en Gerrit. Elske en Marianne zijn er elke wisseldag om de
gastenkamers spic en span te maken.
Wat praktische zaken op een rij:
 De weekprijs in 2018 is € 140 per persoon. Na ontvangst van de
aanbetaling van € 50 is de boeking pas officieel.
 De groepsgrootte is 10 gasten maar als er 2 op 1 kamer gaan maximaal
12. Per groep dient minimaal 50% uit de zorgsector te komen. Dat wil
zeggen de gast die uit de zorg komt mag 1 persoon meenemen die niet uit
de zorg komt.










'Besloten groepen' zijn in overleg mogelijk. Bovenstaande voorwaarden
blijven van kracht; ook als zo’n groep kleiner dan 10 personen is, betaalt
men toch met elkaar €1400.
In 2018 kun je één week boeken. Wacht daar niet te lang mee, gezien de
belangstelling. Wil je in 2018 nogmaals een week komen, neem dan 2
maanden vóór de gewenste week contact met ons op. Dan kijken we wat
mogelijk is.
In de loop van het jaar sturen wij zo nodig een mail met informatie over
boekingsmogelijkheden.
Zoals bekend kunnen wij maar zeer beperkt rekening houden met diëten.
Er wordt gezond gekookt en we genieten als het even kan van verse
groenten uit Gerrit’s moestuin. Indien mogelijk passen wij de maaltijd aan
voor vegetariërs. Het meenemen en/of bereiden van eigen
voedingsmiddelen is niet toegestaan. De keuken blijft het ‘domein' van de
gastvrouw, behalve als de afwas gedaan moet worden...
Boekingen gaan vanaf 1 december 2017 tot 1 maart 2018 via Hanneke
Kappert.
Telefoon: 0548-516167 of email: h-kappert@concepts.nl
In het tweede deel van deze brief geeft het bestuur van Beukenstein
aanvullende informatie.

'Aalt vedan' in 2018.
Ook dan hopen wij jullie weer op Huize Beukenstein te verwelkomen, om te
genieten van de klassieke uitstraling van het huis, de prachtige tuinen, de
omgeving, maar bovenal van elkaar. Dhr Dull moest eens weten hoe er van zijn
nalatenschap genoten wordt! Als de muren konden spreken... Wij wensen jullie
goede wintermaanden toe. Denkend aan de viering van de geboorte van hèt Kind
in Bethlehem mogen wij ons leven ook in 2018 geborgen weten bij Hem. In dat
perspectief wensen wij jullie Heil en Zegen toe in het nieuwe jaar.
Met hartelijke groeten en zo mogelijk tot ziens in Lochem.
Namens het gehele team,
Hieke Scheinhardt-Zuiderent

Beste gasten,
Namens het bestuur wil ik u graag prettige feestdagen wensen en een gezegend
2018. We kijken terug op een geslaagd jaar. Een van de positieve punten is dat
we een nieuwe gastvrouw in het team hebben mogen verwelkomen, Wilma
Mensink. Wij wensen haar een fijne tijd op Beukenstein toe als gastvrouw.

Ruimere openstelling van Beukenstein
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is het bestuur op zoek naar
mogelijkheden om de inkomsten aan te vullen. Een van de genoemde opties was
het openstellen van Beukenstein voor gasten buiten de doelgroep. Normaal
gesproken sluit het gastenseizoen van Beukenstein eind oktober.
Dit jaar heeft een groep mensen een lang weekend op Beukenstein gelogeerd na
de laatste reguliere week van het gastenseizoen. Joke de Witt was de gastvrouw.
Zowel de gasten als alle betrokkenen vanuit Beukenstein kijken terug op een
geslaagd weekend. Daarop is besloten om, buiten het gastenseizoen,
Beukenstein open te stellen indien de mogelijkheid zich voordoet.
Daarnaast willen wij u, gasten van Beukenstein, ook de mogelijkheid bieden om
een verblijf te boeken op Beukenstein na het einde van het reguliere seizoen.
Omdat Beukenstein een oud, groot gebouw is zijn de stookkosten erg hoog. Dat
is de reden dat in het verleden is besloten Beukenstein in de winter te sluiten.
Voor de boekingen buiten het reguliere seizoen zijn we daardoor genoodzaakt
een ‘koude toeslag’ te berekenen, om de hogere stookkosten te compenseren.
Voor zowel de boekingen van gasten buiten de doelgroep als boekingen voor het
naseizoen geldt dat deze door Joke de Witt worden gecoördineerd. Zij zal de
boekingen afstemmen met het bestuur. Meer informatie met betrekking tot de
prijzen vindt u binnenkort op de website
(http://www.huizebeukensteinlochem.nl/)

Mobiliteit
Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken het onderwerp ‘mobiliteit’
met u te bespreken. Soms is dit een moeilijk bespreekbaar onderwerp, omdat de
mobiliteit van ons allen achteruit gaat naarmate we ouder worden. Het liefst
willen we natuurlijk allemaal zo lang mogelijk genieten en onze zelfstandigheid
bewaren.
Onze doelstelling is zoveel mogelijk gasten zo lang mogelijk in de gelegenheid te
stellen op Beukenstein een vakantie te boeken. Vanuit de brandweer worden aan
ons allerlei eisen gesteld ten aanzien van de voorzieningen voor het geval zich
een calamiteit voordoet. Daarnaast heeft de brandweer het aantal gasten

gemaximaliseerd tot twaalf. De gastvrouw is verplicht(!) zichzelf in veiligheid te
brengen. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan dient u zelf in staat te zijn
de (nood)trap af te lopen en naar het verzamelpunt te komen. Een beperkte
mobiliteit kan uzelf in gevaar brengen, maar ook anderen als daardoor
vluchtwegen worden geblokkeerd. Snelheid is van levensbelang.
Mocht u twijfelen of u voldoende mobiel bent om in geval van calamiteit uzelf in
veiligheid te brengen, schroom dan niet om dit te bespreken bij het boeken van
uw verblijf.

Dieetwensen
Een laatste aspect dat ik graag aan wil stippen zijn persoonlijke dieetwensen. Af
en toe informeren gasten naar de mogelijkheid om rekening te houden met een
dieet of wordt gevraagd of het mogelijk is eigen eten mee te nemen en te
bereiden. Hoewel we u de mogelijkheid bieden het verblijf op Beukenstein
grotendeels zelf in te vullen, is dit voor dieetwensen niet mogelijk. Daaraan ligt
een aantal redenen ten grondslag:


We kopen eten in voor 13 personen en hebben slechts beperkte ruimte in
de koeling. Die is daarvoor vaak maximaal gevuld.



Omdat Beukenstein een gastenverblijf is, worden er allerlei hygiëne eisen
gesteld aan de keuken en de koelkast. Er vinden onverwachte inspecties
plaats door de Keuringsdienst van Waren. Daarom is het belangrijk dat de
gastvrouw de controle heeft over zowel het koken als de inhoud van de
koelkast.

Zoals gezegd houden we zoveel mogelijk rekening met persoonlijke wensen. Eet
u vegetarisch of bent u allergisch voor een bepaald ingrediënt, bespreek dit dan
bij de boeking in hoeverre het mogelijk is hier rekening mee te houden.
Rest mij u te bedanken voor uw verblijf op Beukenstein in het afgelopen jaar.
Namens het bestuur hoop ik dat u ook in 2018 een aangenaam verblijf op
Beukenstein mag hebben.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Wim van den End
wimvandenend@gmail.com

