Het huis

Kosten

De inrichting van de ruimten op de begane
grond - zoals de monumentale hal, jachtkamer,
bibliotheek en eetkamer- is voor een groot
gedeelte nog authentiek. Zo heeft het huis haar
charme van weleer behouden.

Voor de bescheiden all-in-kosten dwz.
overnachtingen, maaltijden, koffie/thee
verwijzen wij u graag naar onze website.
Neem voor vragen en/of boekingen contact
met ons op via de website of telefoon.

Op de eerste en tweede verdieping zijn
éénpersoons- en enkele tweepersoons
slaapkamers, voorzien van prima bedden en
een wastafel met warm- en koudstromend
water. Douches en toiletten zijn op de gang. Er
is geen lift aanwezig, dus traplopen mag geen
probleem zijn.
Ook is het goed toeven op het terras of in de
tuin van Beukenstein. Vanaf het terras heeft u
zicht op de achterliggende weilanden. Bij het
invallen van de schemering ziet u misschien
wel wild langs de bosrand.

Locatie
Huize Beukenstein ligt net buiten Lochem, op
5 minuten lopen van NS station Lochem.
Kom en beleef met ons een zorg(e)loze
vakantieweek in Huize Beukenstein.
Wij zien naar u uit.
Het Beukensteinteam

Omgeving
Een verblijf in de rustige, prachtige
Achterhoek nodigt uit tot wandelen, fietsen,
bezoeken van stadjes, etc. Wij hebben een
10-tal fietsen staan die voor een gering bedrag
te huur zijn.

Huize Beukenstein,
Ampsenseweg 19,
7241ND, Lochem
telefoon: 0573 – 25 18 20
e-mail: info@huizebeukensteinlochem.nl
website: www.huizebeukensteinlochem.nl

Huize Beukenstein te Lochem
voor
een zorg(e)loze vakantieweek

Huize Beukenstein

Onze doelgroep

Huize Beukenstein te Lochem is sinds 1931
een kleinschalig vakantiehuis voor vrouwen
die werkzaam zijn of waren in de
gezondheidszorg, met name verpleegsters.

U bent van harte welkom als u werkzaam bent
(geweest) in de gezondheidszorg, dat wil
zeggen in direct contact met patiënten. U mag
eventueel één vriendin meenemen die niet uit
de zorg komt. Die vriendin mag dus
uitsluitend samen met iemand uit onze
doelgroep meekomen.

Het landhuis werd in 1917 in opdracht van
Wolterus Dull gebouwd; hij woonde er met
zijn moeder. Hij genoot van het buitenleven,
maar was regelmatig langere perioden ziek en
werd dan thuis uitstekend verzorgd door
enkele verpleegsters.
Na het overlijden van moeder en zoon Dull
bleek dat zij hun waardering voor die goede
zorg op verrassende wijze in hun testament
hadden vastgelegd. Het landhuis en overige
bezittingen werden in beheer gegeven aan de
Stichting Huize Beukenstein met als doel
vakantie voor verpleegsters mogelijk te
maken. Zij hadden in die tijd een laag
inkomen.
Het monumentale pand is in Engelse landhuisstijl gebouwd en omgeven door een grote
parkachtige tuin, kleurrijk in de verschillende
seizoenen en vakkundig onderhouden door de
hovenier, wonend op het terrein van Huize
Beukenstein. Velen hebben in de loop van de
tijd genoten van deze bijzondere
accommodatie, de tuin en de omgeving,
waaronder het nabijgelegen Kasteel Ampsen.

Wij ontvangen maximaal 10 gasten tijdens een
week. Gasten dienen volledig mobiel en 'zelfredzaam' te zijn, wij verlenen geen zorg.

Een vakantieweek

Het monumentale pand is niet aangepast voor
mindervaliden. Het gebruik van hulpmiddelen
zoals scootmobielen e.d. is daardoor niet
mogelijk.

Ons vakantieseizoen loopt van begin maart tot
eind oktober. U wordt ontvangen door één van
onze gastvrouwen die de gehele vakantieweek
aanwezig is.

Met gasten komend uit alle windstreken, elk
met haar eigen aardigheden, wordt vakantie
gevierd, plezier gemaakt en er is tijd voor een
goed gesprek. De aanwezige boeken,
spelletjes, films ed. houden menigeen 's
avonds bezig. Vanzelfsprekend is er ook alle
ruimte om uw eigen gang te gaan.
De sfeer in huis wordt mede bepaald door
onze christelijke achtergrond. Hier wordt met
name aandacht aan gegeven bij de maaltijden.

Onze vakantieweken starten op
dinsdagmiddag en we nemen een week later
op dinsdagochtend afscheid van elkaar.
De aanwezige gastvrouw wil in een huiselijke
en ontspannen sfeer voor haar gasten zorgen.
De maaltijden worden met elkaar gebruikt. De
gastvrouw kookt. De gasten doen bij toerbeurt
licht corvee rond de maaltijden. Gaat u er een
hele dag op uit dan kunt u natuurlijk een
lunchpakketje meenemen. Er kan géén
rekening gehouden worden met diëten. In
overleg is alleen ‘vegetarisch’ mogelijk.

