
90 jaar Beukenstein 

Dit jaar was het 90 jaar geleden dat de stichting Huize Beukenstein 

Lochem werd opgericht als nalatenschap van dhr. Dull en zijn moeder. 

Een vakantiehuis voor verpleegsters die hen al die jaren van hun ziekte 

liefdevol hadden verzorgd. Voor de stichting een bijzonder jaar in een 

bijzondere periode. Een jubileum dat we hebben bereikt dankzij het hele 

Beukenstein team en alle gasten die door de jaren heen een of meer 

vakantieweken op Beukenstein hebben doorgebracht. Via deze weg wil ik 

iedereen nogmaals danken voor de inzet en het enthousiasme voor 

Beukenstein door alle jaren heen. 

Alle gasten die er afgelopen jaar waren, hebben een klein aandenken 

ontvangen. De gasten die in de eerste week van september kwamen, de 

week van de oprichting, hebben we verrast met een heerlijk diner van 

een gastkok. 

 

Afscheid Hieke 

Hieke is voor veel gasten een vertrouwd gezicht op Beukenstein. Zij 

neemt dit jaar afscheid van het team. In 1999 viel zij voor het eerst in als 

gastvrouw op Beukenstein. Het toenmalige bestuur viel samen met een 

aantal vaste gasten in als gastvrouw als er geen ‘officiële’ gastvrouw was. 

Zo konden de andere gasten toch genieten van hun verblijf op 

Beukenstein. Vanaf 2004 maakt zij deel uit van een team gastvrouwen, 

zoals we dat nu nog kennen. Naast gastvrouw is Hieke de afgelopen jaren 

ook het creatieve brein geweest achter de eindejaarsbrieven. Ook via 

deze weg wil ik haar bedanken voor haar inzet voor én achter de 

schermen. 

 

Nieuwe gastvrouwen 

Tot onze grote vreugde hebben zich afgelopen jaar maar liefst drie nieuwe 

gastvrouwen gemeld! Tineke Verwaijen hielp ons dit jaar uit de brand en 

zal volgend jaar ook een aantal gastenweken voor haar rekening nemen. 

Vanaf volgend jaar komen ook Alies Ero en Annemiek Dirkmaat het team 

versterken. Misschien heeft u dit jaar al kennis met ze gemaakt toen ze 

enkele dagen meedraaiden. We heten jullie hartelijk welkom in het team! 

 

Lijkt het u misschien ook leuk om als gastvrouw te werken? Of kent u 

misschien iemand die hier geschikt voor is? We hebben nog vacatures 

voor gastvrouw openstaan! 



Corona 

In nauw overleg met de gemeente Lochem hebben wij Beukenstein 

ingericht volgens het ‘nieuwe normaal’. Meer ruimte tussen de 

zitplaatsen, looproutes en regelmatig ventileren. Zover wij weten zijn er 

geen besmettingen geweest op Beukenstein. We zijn heel blij dat u zo 

voorzichtig bent geweest en zo goed met alle maatregelen bent 

omgegaan. 

Maar Corona stelt ons iedere keer voor nieuwe uitdagingen en de vraag 

hoe wij hiermee omgaan. Een daarvan is hoe we omgaan met de isolatie- 

en quarantaineregels. Kort samengevat de officiële richtlijnen zoals die nu 

gelden: 

Er gelden quarantaine-regels indien in nauw contact bent geweest met 

iemand die positief is getest op Corona, symptomen heeft of uit een 

hoog-risico gebied komt. Indien u na 5 dagen negatief test mag u uit 

quarantaine. Anders geldt een periode van 10 dagen. 

Bent u zelf positief getest op Corona? Dan gelden er isolatie-regels. Bent 

u gevaccineerd en heeft u geen klachten? Dan geldt een termijn van 3 

dagen. Zonder vaccinatie geldt een termijn van 5 dagen. 

Als Beukenstein willen alle gasten in een zo veilig mogelijke omgeving 

ontvangen. Het is de afgelopen twee jaren met Corona gebleken dat we 

nog niet alles weten over dit virus en de varianten die zich ontwikkelen. 

Daarom willen we u vriendelijke verzoeken de regels rondom quarantaine 

en isolatie ruim te interpreteren. Begint uw vakantieweek op de eerste 

dag nadat u uit quarantaine of isolatie mag? Wij zouden het dan erg 

waarderen als u uw verblijf nog enkele dagen uitstelt en dit met ons 

afstemt. Zo hopen we Beukenstein ook komend jaar een veilig verblijf 

voor iedereen te kunnen bieden. 

 

Afsluitend wil ik alle medewerkers bedanken voor hun inzet in het 

afgelopen jaar. En daarnaast ook Bernanda, de vrouw van Gerrit, voor de 

schitterende wijze waarop zij een ‘winkelschap’ heeft ingericht met de 

producten die zij maakt voor Beukenstein.  

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een gezegend 

nieuwjaar. Wij hopen u komend jaar weer te verwelkomen op 

Beukenstein. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Wim van den End 


