Lochem, december 2020

Lieve gasten,
De charme van het huis en haar tuinen… er is maar één Huize Beukenstein! En
wat hadden wij jullie daar ook in 2020 graag willen ontvangen voor een
ontspannen vakantieweek, maar het liep zo anders.
In maart gingen wij van start, maar na één week moesten we helaas weer
stoppen. Droefenis alom….
Begin juli mocht Beukenstein - na allerlei aanpassingen en onder strikte
voorwaarden - opnieuw open met maximaal zeven gasten per week. We
kregen te maken met looproutes, ventilatie, afstand houden, veel handen
wassen en coronaproof aan tafel gaan. Gerrit heeft de eetkamertafel zo
vergroot dat er acht personen op 1,5 meter van elkaar kunnen plaatsnemen.
Ondanks dit alles beleefden we met elkaar fijne, sfeervolle weken.
Het ziet er naar uit dat we na de winterstop het Beukenstein-leven voorlopig
op dezelfde wijze gaan vieren. We houden jullie op de hoogte.

Gastvrouw Elly
Bij deze brief vinden jullie ook een bijlage van Elly waarin zij toelicht dat zij
door ernstige ziekte haar taak als gastvrouw moet neerleggen, omdat haar
medische behandeling teveel aandacht en energie vraagt. Verdrietig in de
eerste plaats voor haar persoonlijk, maar ook voor ons als haar collega’s en
voor Beukenstein en haar gasten! Immers, Elly nam binnen het
Beukensteinteam een bijzondere plek in. Zij zorgde voor het belangrijke
digitaliseringswerk, deed de winterboekingen, de tussentijdse mails en nog

veel meer praktische zaken. Maar vooral heeft zij velen van jullie een fijne
vakantieweek bezorgd.
Voor ons als collega's was zij een echt maatje waar je van op aan kon! Wij
missen haar! Wij mogen bidden voor moed en sterkte bij de behandeling die zij
krijgt en ondanks dit alles voor vreugde in het contact met kinderen,
kleinkinderen en allen die haar lief zijn.
Mochten jullie haar een kaartje o.i.d willen sturen, dan kan dit via het
Beukenstein-adres. Gerrit zal er voor zorgen dat het bij Elly in de bus komt.

Delicatessen
Vorig jaar is Bernanda, de vrouw van Gerrit, begonnen met het bereiden van
jam's, chutney's en andere delicatessen uit eigen tuin om die in Beukenstein te
verkopen. Het zijn leuke verwennerijtjes die erg in de smaak vallen! Met de
ruim €300 die dit heeft opgebracht wordt, na aftrek van de onkosten, een
nieuwe tuinbank gekocht.

Aandachtspunten voor het nieuwe seizoen
Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat een verblijf op Beukenstein
alleen mogelijk is als je goed ter been bent. Dus zonder problemen trappen
kunt lopen loopt ed., zodat de veiligheid bij evt. calamiteiten niet in gevaar
komt. Wij zijn hierin verantwoordelijk voor jullie.
Om niet meer naar Beukenstein te kunnen komen, om wat voor reden dan
ook, kan erg moeilijk zijn. Dat begrijpen wij. Een gast zei ooit toen zij voor de
laatste keer bij ons was: 'Het gaat niet meer, maar wat heb ik genoten. Ik zal
met genoegen terugdenken aan Beukenstein...'
Wij sturen regelmatig een mail als er lege plaatsen zijn in een vakantieweek
zodat er alsnog geboekt kan worden. Heb je geen mail, bel dan naar
Beukenstein of er nog plaats is. Een week voor de start van het verblijf op
Beukenstein ontvang je een herinneringsmail met de nodige info.
Wij kunnen slechts beperkt rekening houden met diëten. Ons verzoek is om
een dieet te melden bij het boeken, zodat er overlegd kan worden wat mogelijk
is.

Boekingen tijdens de winterstop
Wilma Mensink verzorgt de winterboekingen. Vanaf 5 januari tot 9 maart 2021
is zij bereikbaar, bij voorkeur per mail: info@huizebeukenstein of via haar
tel.: 0548-522525

Hoe verrassend!
Weten jullie van het bestaan van een zilveren theelepeltje met Huize
Beukenstein erop? Ik kreeg het kado, het was op Marktplaats gevonden. Een
collectors item, niemand was van het bestaan op de hoogte!

Zoals vermeld kijken wij terug op een gehavend seizoen dat heel anders
verliep dan gedacht. Dat is een extra reden dat Wilma, Joke , Marjan, Jantine,
Angelique, Gerrit, Bernanda en Hieke jullie goede, gezonde en (ondanks alles)
gezellige wintermaanden toewensen.
Tot slot, ook denkend aan het komende vakantieseizoen, citeren we met een
glimlach uit psalm 133 : “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het als 'zusters' ook
tezamen wonen. Dat is de plaats waaraan de Here Zijn zegen verbindt.”
In dat perspectief gaan wij het nieuwe jaar in en zien opnieuw uit naar jullie
komst op Huize Beukenstein.

Namens het Beukenstein-team, met hartelijke groet,
Hieke Scheinhardt-Zuiderent

Lieve gasten van Beukenstein,
Voor Beukenstein is 2020 een bijzonder jaar geworden en ook voor u en mij.
Misschien bent u nog een weekje geweest of voor deze keer maar een jaartje
overgeslagen.
Ook voor mij begon 2020 met plannen voor gastenweken op Beukenstein.
Het rooster was gemaakt en ik zag er naar uit om velen van u te ontmoeten.
Helaas werd er toen bij mij darmkanker geconstateerd en dat veranderde
alles.
Ik kwam in de ziekenhuis wereld terecht en veel van mijn activiteiten werden
stopgezet; ook voor Beukenstein. Ik heb maanden van zware behandelingen
achter de rug. Dit was een zware tijd.
Op dit moment ben ik nog onder behandeling maar kan ik ook genieten van
goede momenten.
Dit alles betekent dat ik niet meer als gastvrouw in Beukenstein zal zijn en
jullie niet als gasten zal ontvangen. Natuurlijk vind ik dat erg jammer maar ik
kijk terug op mooie jaren in Beukenstein.
Tot slot: dank dat ik velen van jullie mocht leren kennen en terug kan kijken
op mooie ontmoetingen en waardevolle gesprekken.
Aan het einde van een gastenweek gaf ik vaak een bemoediging mee in de
vorm van een lied of gedicht. Voor nu wil ik daar ook mee afsluiten, een lied
dat mij troost.
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Het ga jullie goed.
Met hartelijke groet,
Elly Kievit

Beste gasten,
Corona
In maart 2020 werden we ook als Beukenstein overvallen door de
ontwikkelingen rondom het Corona virus. Na de eerste week besloten we
Beukenstein tot nader orde te sluiten. In goede samenwerking met de
gemeente Lochem konden we in juli weer open, met inachtneming van allerlei
voorzorgsmaatregelen die ook Hieke heeft benoemd.
Als wij als bestuur terugkijken op de afgelopen periode zijn we trots op de
wijze waarop het team met de situatie is omgegaan! Actief meedenken welke
maatregelen nodig en leefbaar zouden zijn. Samen de ruimtes anders
inrichten. En de wijze waarop de gasten vervolgens werden ontvangen.
Ook op u, gasten, zijn wij trots. Hoe positief u met de situatie bent omgegaan.
Veel bezienswaardigheden in de regio waren gesloten. Toch heeft u er mooie,
fijne vakantieweken van gemaakt.
Ook in 2021 zullen we waarschijnlijk nog te maken hebben met dezelfde
maatregelen in Beukenstein als afgelopen jaar. We kunnen nu niet voorzien
hoe de situatie in maart 2021 zal zijn als we u weer hopen te ontvangen. Wij
informeren u door het sturen van extra e-mails en met updates op de website.
Prijs vakantieweek
Omdat we in 2020 en 2021 minder gasten ontvangen, maar veel vaste lasten
hetzelfde blijven, zijn we genoodzaakt om de prijzen te verhogen. Omdat we
de prijs voor 2021 al hadden gecommuniceerd blijft deze hetzelfde : € 160,voor een week, inclusief toeristenbelasting.
In 2022 verwachten we de prijs te verhogen. Houd rekening met een bijdrage
van € 180,-. We zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen komend jaar
voordat we de prijs definitief vaststellen.
Als de kosten voor iemand een bezwaar vormen om naar Beukenstein te
komen, schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Via het
mailadres voor het bestuur bestuur@huizebeukensteinlochem.nl kunt u contact
opnemen als de kosten een bezwaar zijn. Dan bespreken we met u de
mogelijkheden.

Gastvrouw Elly
In de persoonlijke bijdrage van Elly heeft zij zelf op mooie wijze afscheid
genomen van u als gast. Elly is 1 maart 2012 bij ons in dienst getreden en wij
hadden haar graag nog een paar jaar in ons team gehad. Wij zijn Elly zeer
dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor Beukenstein. Ze
schroomde niet om extra taken op te pakken en herinnerde mij regelmatig aan
het aanleveren van de administratie om alle boekingen goed af te kunnen
wikkelen. We wensen haar veel kracht en sterkte toe in de behandeling en nog
vele mooie momenten toe met alle mensen die haar dierbaar zijn.
2021: Beukenstein bestaat 90 jaar
De stichting Huize Beukenstein is op 1 september 1931 opgericht ter
nagedachtenis aan de liefdevolle zorg die dhr. Wolterus Dull en mevrouw Dull
gedurende hun ziekbed hebben mogen ontvangen. Dat betekent dat we in
2021 ons 90 jarig jubileum mogen vieren. Een jubileum dat we niet gehaald
zouden hebben zonder de inzet van de medewerkers, de voorgaande
bestuursleden en natuurlijk al onze gasten.
Hoewel we dit jubileum niet uitgebreid zullen vieren, willen we er komend jaar
wel bij stilstaan. We denken nog na over de wijze waarop we hieraan invulling
zullen geven.
Kent u nog een nieuwe gastvrouw?
Wij zijn voor het gastenseizoen van 2022 nog op zoek naar twee nieuwe
gastvrouwen. De vacatures staan ook op de website. Kent u nog iemand die
daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Neem dan contact op met het
bestuur: bestuur@huizebeukensteinlochem.nl.
Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar. Wij hopen u
in 2021 weer te verwelkomen op Beukenstein en kijken uit naar het nieuwe
gastenseizoen met u!
Namens het bestuur,
Wim van den End

