
Lochem, december 2019

'Huize Beukenstein voor een zorg(e)loze vakantieweek'

Lieve gasten,

Het is voor ons als Beukenstein-
medewerkers steeds weer een
genoegen om onze gasten een
ontspannen vakantieweek aan te
bieden. Hoe vaak je er ook geweest
bent, Huize Beukenstein is en blijft
een unieke plek! En het is verrassend
om te zien hoe vaak gasten al snel
met elkaar omgaan, alsof zij elkaar al
veel langer kennen.

Ach, die goede familie Dull, hadden zij hun Beukenstein-nalatenschap een 
betere bestemming kunnen geven? Er wordt zo genoten! Komend jaar gaan we
ons 89ste vakantieseizoen in. Begin dit jaar heeft oud bestuurslid Magda van 
den End de geschiedenis van Beukenstein en haar bewoners vastgelegd in een 
fraai naslagwerk. Menigeen heeft die 'historie van Beukenstein', met het boek 
op schoot, nageplozen.

Eind oktober sloten wij als medewerkers en bestuur al vergaderend het seizoen
af. Wij kijken terug op een mooi 2019 met goed bezette, gezellige weken met 
nieuwe gasten en 'stamgasten'. Tip: kom ook eens in de herfst naar de 
Achterhoek; zo kleurrijk, zo mooi.

Bijgevoegd is de nieuwe folder over Beukenstein. Boeiend en uitnodigend, met 
veel actuele informatie. Geef de folder eens door aan mogelijke nieuwe gasten,
zodat ook zij met Beukenstein kunnen kennismaken. Ook de vernieuwde, 
kleurige website is de lucht in gegaan, maar inhoudelijk wordt deze nog verder
aangepast. 



Thuis nagenieten van de vakantie?

Dat kan nu ook met een kopje 
Dull-thee en een beschuitje met 
'Beukenjam' of een 
andere lekkernij uit eigen tuin en
keuken. Bernanda, de vrouw van
Gerrit, bereidt uit onze moestuin
jams, chutney's en andere
heerlijkheden. Zij heeft ook de
Dullthee-melange samengesteld.
Al met al een hele klus die zij met
liefde doet en dat proef je! 

Sinds kort verkopen wij dit alles
voor een plezierig prijsje. Leuk om zo’n Beuken-verwennerij mee te nemen 
voor het thuisfront. De opbrengst is, na aftrek van de onkosten, bestemd voor 
Beukenstein. Zo geven we een bijdrage aan bijv. het onderhoud van het 
antieke Dull-meubilair.

In de loop van dit seizoen hebben wij enkele malen een mail gestuurd over nog
open plaatsen in een vakantieweek, zodat er (alleen dan) óók voor een tweede
week geboekt kon worden. Ook komend jaar zullen wij jullie op deze wijze 
informeren. Heb je geen mail, bel dan 4 weken vóór de door jou gewenste 
week en pols of er nog plaats is. 

Nu al zin om weer te komen?

Vanaf de ontvangst van deze brief tot de start van het nieuwe seizoen op 
10 maart 2020 verzorgt Elly Kievit de boekingen. Neem hiervoor contact met 
haar op, bij voorkeur per mail  op ellykievit1@gmail.com of bel 0229-844821.

Komend seizoen zijn de gastvrouwen Elly, Marjan, Joke, Wilma , Jantine en 
Hieke weer op hun post. Angelique laat het huis glimmen en Gerrit houdt het 
groen en fleurig in de tuin. Marianne en Elske zorgen voor schone 
gastenkamers.

En jullie, gasten, zijn als altijd van harte welkom om van 'een zorg(e)loze 
vakantieweek' te genieten. Wij wensen jullie goede wintermaanden toe, met 
een hartverwarmende geboorteviering van het Kind van Bethlehem en veel heil
& zegen in 2020.

Met hartelijke groeten en zo mogelijk tot ziens in Lochem.

Namens het hele Beukenstein-team,

Hieke Scheinhardt-Zuiderent

mailto:ellykievit1@gmail.com


Beste gasten,

Mobiliteit
We zijn blij dat we in 2019 weer een groot aantal gasten mochten ontvangen. 
Vroeger waren onze gasten veelal jonge verpleegsters van protestante huize 
die op voorspraak van hun directrice kwamen. Tegenwoordig is de achtergrond 
diverser en hoeven onze gasten ook niet langer toestemming aan hun 
managers te vragen.

Die grotere diversiteit van gasten brengt mooie momenten voort tijdens het 
verblijf. Maar stelt ons soms ook voor lastige keuzes.

De mobiliteit van de gasten is een terugkerend onderwerp op de agenda bij het
bestuursoverleg. In de eindejaarsbrief van 2017 heb ik ook stilgestaan bij dit 
onderwerp. De gastvrouw van Beukenstein verleent geen zorg en Beukenstein 
is niet goed toegankelijk voor minder valide gasten. Met het oog op de 
veiligheid van u en de andere gasten is het daarom belangrijk dat u zelfstandig
en nog goed mobiel bent. U dient bij calamiteiten zelf zo snel mogelijk het 
pand te kunnen verlaten. 

Soms constateert het team van Beukenstein dat bij trouwe gasten de mobiliteit
achteruit gaat. Op dat moment bespreekt het bestuur met de gastvrouwen of 
het nog mogelijk is een gast langer te ontvangen. Soms komt het bestuur tot 
de conclusie dat de beperkte mobiliteit van een gast een gevaar oplevert voor 
de gast zelf of voor anderen. In een dergelijk geval informeert het bestuur de 
betreffende gast dat een verblijf op Beukenstein helaas niet meer mogelijk is. 
Dit soort besluiten gaan ons aan het hart. Het liefst zouden wij alle gasten 
blijven ontvangen zolang zij daar zelf behoefte aan hebben, maar helaas is dit 
niet mogelijk. Wij vertrouwen op uw begrip als wij een dergelijk besluit moeten
nemen.

Nieuwe website
Om terug te komen op de verpleegsters van vroeger die hier kwamen: vanuit 
het bestuur is gewerkt aan een nieuwe website. Daarbij hebben we ook een 
begin gemaakt om meer van de historie van Beukenstein te ontsluiten. Zo 
vindt u historische foto’s van de tuin op de website en de openingstoespraak 
van 1 september 1931. Komend jaar zullen we stapsgewijs meer informatie en 
foto’s toevoegen.

http://www.huizebeukensteinlochem.nl/historie-van-de-tuin/
http://www.huizebeukensteinlochem.nl/openingstoespraak/


Overlijden dhr. Wassink
Ook wil ik even stilstaan bij het overlijden van dhr. Wassink. Dhr. Wassink 
verzorgde circa 40 jaar lang de administratie voor Beukenstein en had dit nog 
graag enkele jaren willen doen tot aan zijn pensioen. Hij is echter juli dit jaar, 
na een kort ziekbed, overleden. Wij zijn dankbaar voor alle jaren die hij voor 
ons heeft gewerkt en zo de activiteiten van de stichting mede mogelijk heeft 
gemaakt.

Suggesties van gasten
In de ideeënbus zat dit jaar een briefje met een wel heel bijzondere suggestie, 
namelijk om Koning Willem Alexander uit te nodigen! Gasten die de historie 
kennen, weten dat de PH kamer vernoemd is naar Prins Hendrik. Ook hij 
verbleef op Beukenstein. De overgrootvader van onze Koning was een vriend 
van de heer Dull.

Wij bedanken de inzender en nemen deze suggestie mee voor een toekomstige
jubileum viering.

Mocht u naar aanleiding van uw verblijf vragen of opmerkingen hebben die niet
via de ideeënbus kwijt kan, maar die u graag rechtstreeks aan het bestuur wilt 
voorleggen, dan kan dit altijd. U kunt daarvoor mijn mailadres gebruiken.

Als laatste wil ik het team van Beukenstein bedanken voor hun toewijding en 
inzet in het afgelopen jaar. Als bestuur realiseren wij ons goed, hoe bijzonder 
het is dat de medewerkers uit zichzelf vaak meer doen dan wat er gevraagd 
wordt en actief meedenken bij de uitdagingen waar we soms mee 
geconfronteerd worden.

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een gezegend nieuwjaar. 
Hopelijk mogen we u ook in 2020 weer verwelkomen op Beukenstein.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Wim van den End

wimvandenend@gmail.com


