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Column van de voorzitter 
 
Na een lange, warme en droge zomer manifesteert de herfst zich 
met heel veel regen, net als in het jaar 2018. Ook dit jaar, net als 
ik schreef in de nieuwsbrief van het najaar 2018, waren de vijver 
en de  sloten in Beeckestijn  droog gevallen. Dit heeft ertoe geleid 

dat van de vijverkom de wand op enkele plekken is gescheurd waardoor het 
waterpeil extra aan het dalen is. Op dit moment wordt het waterpeil kunstmatig 
op het minimum niveau gehouden en wordt er door Natuurmonumenten 
onderzocht hoe de reparatie daarvan ter hand genomen kan worden en hoe 
gefinancierd. 
 
Zoals u dat van ons gewend bent gaan wij in het eerste gedeelte van deze 
nieuwsbrief nader in op het overleg dat we in de afgelopen periode gehad hebben 
met de meeste van onze Beeckestijn partners. Daarna komen, waar mogelijk, zij 
zelf aan het woord.  
Maar allereerst maak ik melding van enkele bestuurlijke zaken. 
 
Bestuur Vrienden van Beeckestijn 
Ook in de afgelopen periode zijn er weer wijzigingen geweest in ons bestuur. 
Corrie Kroon, die vooral actief was voor de PR en de nieuwsbrief, heeft zich 
teruggetrokken uit ons bestuur. Het  bestuurwerk op zich was niet zo haar ding. 
Ze was meer een doener. En dat hebben we geweten.  Op zorgvuldige wijze werd 
de website bijgehouden en verzorgde ze de nieuwsbrief aan onze Vrienden.  U 
heeft in de afgelopen periode van haar werk kunnen genieten. Haar taken zijn 
binnen het bestuur overgenomen door Pascal Braker. Ook Mireille te Marvelde 
heeft haar bestuursfunctie moeten neerleggen, dit om gezondheidsredenen. 
Mireille was binnen ons bestuur de erfgoedspecialist. We waren blij dat dat bij 
haar in zeer goede handen was. Met een “wakend” oog sloeg zij de 
ontwikkelingen gaande. We zijn blij dat we een mogelijk zeer goede opvolgster 
voor Mireille gevonden hebben in de persoon van Carol Potasch. Als 
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kunsthistorica en curator in het Mauritshuis weet zij van wanten. In januari 2020 
wordt haar benoeming naar we hopen definitief. 
In juni 2019 namen wij afscheid van Corrie en Mireille.  Zoals wij gewend zijn 
ontvangen de bestuursleden voor hun afscheid geen eigen cadeau maar wordt er 
“namens hen” in Beeckestijn , in overleg met Natuurmonumenten, een boom 
geplant.  
 
Overige Vrienden zaken 
Enige jaren geleden  mochten wij het beeld Lucretia aan Natuurmonumenten 
aanbieden, een beeld dat wij van een Vriend  geschonken hadden gekregen. Het 
beeld vond zijn plekje in de kruidentuin. Helaas is het beeld in de afgelopen jaren 
sterk achteruitgegaan en zal behoorlijk moeten worden opgeknapt om het in haar 
volle pracht terug te brengen.  Als bestuur hebben we besloten dat wij ervoor 
zorgen dat het beeld door een gespecialiseerd restauratieatelier zal worden 
opgeknapt. Natuurmonumenten zal daarna voor het jaarlijkse onderhoud zorgen, 
in overleg met dat atelier. 
 
Een andere zaak die ons als Vrienden van Beeckestijn veel zorgen baart, zijn de 
vernielingen in tuin. Werden in het voorjaar enkele bomen bij de vijverkom met 
een bijl bewerkt. Enkele weken terug werd een boom vlak bij de dagcamping 
finaal doorgezaagd. Op dit moment is de politie in samenwerking met 
Natuurmonumenten op zoek naar de daders en het ziet ernaar uit dat het net zich 
rond hen sluit. Het is te droevig voor woorden dat er individuen zijn die dit soort 
vernielingen aanrichten. We proberen met z’n allen, met vrijwilligers en vrienden, 
de tuinen op te knappen en voor het nageslacht te bewaren. Laten we hopen dat 
deze gestoorde vandalen snel worden opgepakt en een langdurige taakstraf 
krijgen als tuinman binnen Beeckestijn. Misschien dat ze dan gaan snappen wat 
Beeckestijn voor een waarde heeft. 

                    
Graag ga ik nu nog even wat nader in op het gevoerde overleg met onze 
Beeckestijn partners. 
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Huis Beeckestijn, het museum 
In de afgelopen periode is het museum geheel veranderd. Was Beeckestijn eerst 
een gebouw waarin kunst werd tentoongesteld, nu is het hoofdhuis zelf het 
museum met de naam “Museumhuis-verdieping Beeckestijn”.  De inrichting is nog 
niet geheel af. Ook zal de tentoonstelling over het Noordzeekanaal, die enkele 
jaren eerder ook in Beeckestijn te zien was, weer haar plekje krijgen. Mogelijk is 
dat eind van dit jaar gereed. Ook is het een goed teken dat zich vele nieuwe 
vrijwilligers hebben gemeld om als gastheer of -vrouw op te treden. 
Al met al is het de moeite waard om het museum te gaan bezoeken. Nadat u 
heeft aangebeld wordt u vriendelijk ontvangen en zult u merken dat u als Vriend 
50% reductie krijgt op de toegangsprijs. 
 
Natuurmonumenten 
Ook in de afgelopen periode zijn er vele zaken besproken in het overleg tussen 
ons  als bestuur en Natuurmonumenten.  We zijn blij dat we met 
Natuurmonumenten een partner hebben die met veel aandacht en toewijding 
actief is op Beeckestijn. En dit ondanks de tegenslagen bij de vijverkom en het 
vandalisme. 
Hier wil ik nog even melding maken van de beëdiging van 48 Huzaren van Boreel.  
Een heel bijzonder gebeurtenis. Elders in deze nieuwsbrief gaan we er nog iets 
nader op in. Laten we hopen dat dit een jaarlijkse traditie wordt. Eigenlijk zou dit 
wel moeten, hier op de voormalige grond van de Boreelen. 
Ook zijn we blij dat er dit jaar een Christmas Fair op Beeckestijn gehouden gaat 
worden . Dit wordt een groot(s) evenement en laten we hopen dat dit ook het 
begin is van een mooie traditie. 
 
Brasserie Beeckestijn 
Michel Nijsten en Susanne Ammerlaan zijn als uitbaters van de Brasserie met veel 
passie bezig om het hun gasten naar het zin te maken. En dat is te merken. Het 
aantal gasten neemt nog steeds toe en velen weten de Brasserie te vinden voor 
speciale feestjes in de familie sfeer.  
Laten we hopen dat ze nog vele jaren de Brasserie mogen bestieren en dat hen de 
ruimte en mogelijkheden geboden worden die ambities waar te maken. 
 
Hendrick de Keyser 
Ook met Hendrick de Keyser hebben we de afgelopen tijd plezierig overleg mogen 
hebben. Niet alleen spraken we over de invulling van het museum, maar ook over 
de restauratie van de kapelwoning. Het is duidelijk dat de intentie aanwezig is om 
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de restauratie ter hand te nemen, maar het is wachten op het nieuwe 
bestemmingsplan die de toekomstige exploitatie mogelijk moet maken en de 
benodigde vergunningen. We hebben het gevoel dat wanneer de ene hobbel 
genomen is, er zich weer een andere hobbel zich aandient. We hebben geleerd 
geduld te hebben maar beginnen te merken dat die toch eindig is. 
 
 
Gemeente Velsen 
We zijn blij dat de relatie met de Gemeente Velsen goed is en dat men zich 
terdege het belang van Beeckestijn voor de Velser Gemeenschap realiseert. Dit 
zou zich kunnen uiten door een snelle goedkeuring voor de restauratie van de 
kapelwoning en een mogelijke sponsoring van het noodzakelijke herstel van de 
vijverkom. 
 
Tenslotte 
Zoals u van ons gewend bent, zetten wij ons, als bestuur  van de Vrienden, met 
veel plezier en doorzettingsvermogen in voor het behoud en zorgvuldig beheer 
van het erfgoed Beeckestijn. Met de bovengenoemde partners is dat doorgaans 
gemakkelijk. Wij weten ons daarbij ook gesteund  door vele Vrienden en 
vrijwilligers. 
 
Mocht u vragen aan ons hebben, schroom dan niet contact op te nemen via onze 
secretaris. Zijn gegevens treft u aan het einde van deze nieuwsbrief. 
Ik wens u allen alle goeds toe en hoop u een keer te ontmoeten op  “ons ” 
prachtige Beeckestijn. 
 
Met een vriendelijke groet 
Hugo Brink 
voorzitter 
 

Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser 

 
Afgelopen juni opende Museumhuis Beeckestijn haar deuren. Met een fris en 
nieuw concept wordt het huis nu opengesteld van donderdag tot en met zondag. 
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Het uitgangspunt van het concept is het functioneren van het huis en haar 
bewoners. De kamers zijn weer ingericht en de bezoekers worden bij 
binnenkomst welkom geheten. De vrijwilligersploeg is sterk uitgebreid en de 
vrijwilligers hebben een aantal trainingen gekregen om zo het concept van de 
presentatie goed te kunnen uitdragen. Vanaf de opening heeft het huis al meer 
dan 800 bezoekers binnen zien komen en dat is een prachtig aantal. Kom zelf eens 
kijken want Beeckestijn is veranderd. Zoals een van de vrijwilligers opmerkte; “het 
huis is weer een huis en niet langer alleen een schil voor de exposities”. 
 
De restauratie van de kapelwoning (aan het einde van het park) loopt wederom 
vertraging op. Het wachten is op de gemeente die nog een besluit gaat nemen 
over de wijziging van de bestemming. Het huis wordt daarom tijdelijk verhuurd 
maar zodra de vergunning een feit is, zal er zo snel mogelijk worden gestart met 
de uitvoering. De Vereniging wil van de kapelwoning een ‘Monument en Bed’-
locatie maken; een plek waar je in stijl kunt verblijven om zo het monument en de 
omgeving in al haar facetten te kunnen beleven. Hopelijk kan de Vereniging in de 
eerste helft van 2020 een start maken. 
 
Hartelijke groet, 
  
Cunera Vergeer 
 
 
Bericht van Natuurmonumenten 

 
Natuurbeheer 
In 2019 en 2020 ligt de focus van het natuurbeheer op bestendigen en 
verduurzamen van het dagelijks beheer. Mede door de aanstelling van Hans 
Voskamp in januari 2019 als nieuwe gebiedscoördinator is besloten om even een 
pas op de plaats te maken met het uitvoeren van grote (herstel-)projecten. 
 
Een deel van het dagelijks beheer is uitbesteed aan Hoek hoveniers en een deel 
van de werkzaamheden voeren we uit met een enthousiaste en zeer betrokken 
groep vrijwilligers onder leiding van tuinbaas Kees de Man. Op dit moment zijn er 
48 vrijwilligers verbonden aan Beeckestijn en de groep groeit nog steeds. Naast 
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het natuur- en tuinbeheer verzorgt een aantal vrijwilligers rondleidingen. Het 
team vrijwillige boswachters zorgt voor zichtbaarheid van Natuurmonumenten en 
een stukje toezicht. 
 
Opening bloemenwaaier 
Natuurmonumenten heeft woensdag 17 april jl de herstelde bloemenwaaier op 
Buitenplaats Beeckestijn officieel geopend. De fraaie bloemenwaaier heeft dit 
voorjaar beplanting gekregen uit de periode van de oorspronkelijke aanleg, de 18e 
eeuw. De beplanting is zo gerangschikt dat de bloei gedurende de seizoenen van 
binnen naar buiten verloopt. 
 
De openingshandeling werd verricht door dr Johan Carel Bierens de Haan.  Bierens 
de Haan studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde er in 1994 op 
een proefschrift over kasteel Rosendael, park en bewoners, waarin de 18de-
eeuwse geschiedenis van Beeckestijn ook aan bod komt. Hij was werkzaam bij 
stichting Geldersch Landschap en Kasteelen en Paleis Het Loo en was bijzonder 
hoogleraar aan de VU op de leerstoel erfgoed van monument, tuin en landschap. 
Sinds 2017 is hij als bestuurder, onderzoeker en adviseur betrokken bij het 
Nederlandse groene en gebouwde erfgoed; hij is o.a. voorzitter van het 
tuinhistorisch Genootschap Cascade, dat zich richt op de geschiedenis van 
Nederlandse tuinen en parken. 
 

 
Ook het herstel van de bloemenwaaier vormt een onderdeel van het tienjarig 
versterkingsplan wat Natuurmonumenten in samenwerking met SB4 (Bureau voor 
Historische Tuinen, Parken en Landschappen) voor Beeckestijn heeft opgesteld.  
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Tijdens de opening van de bloemenwaaier bedankte Natuurmonumenten de 
Vrienden van Beeckestijn voor de schenking van vier bankjes. Deze bankjes zijn 
geplaatst in de kabinetten in de vier hoeken van de bloemenwaaier, zodat 
bezoekers hier nu in alle rust kunnen genieten van de schitterende 
bloemenwaaier. 
 

 
Twee vertrekkende bestuursleden van de Vrienden van Beeckestijn kregen een 
fluweelboompje (Rhus typhina) aangeboden als dank voor hun inzet voor de 
stichting. 
 
Hekken en informatiepaneel achterzijde 
In september hebben we samen met een paar sterke vrijwilligers de laatste 
entreehekken geplaatst bij de zij-ingang in de hoek bij de parkeerplaats en het 
recreatieveld. Aan de achterkant van Beeckestijn zijn naast de ingang bij de 
kapelwoning hekken geplaatst om fietsen tegenaan te stallen. Daarnaast staat hier 
nu ook een informatiepaneel in de huisstijl van Natuurmonumenten. 
 

 
Inzet voor wilde bloemen 
Het valt veel mensen op: insecten, bloemen en vogels verdwijnen uit ons 
landschap. Maar zonder wilde bloemen, geen insecten en zonder insecten geen 
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vogels. Daarom zet Natuurmonumenten heel Nederland in bloei. Ook op 
Beeckestijn zetten we ons in voor de wilde bloemen. 
 

Dit voorjaar hebben we het 
grasveld - dat in de 
hoogtijdagen van de 
buitenplaats een korenveld 
was - ingezaaid met een 
mengsel van inheemse 
bloemen om zo een prachtige 
bloemenweide te creëren die 
een verscheidenheid aan 
vlinders aantrekt. Helaas brak 
er na het zaaien een lange, 
zeer warme en droge periode 
aan, waardoor het resultaat 

nogal tegen viel. 
Volgend voorjaar gaan we opnieuw en eerder inzaaien in de hoop op meer succes 
op een veld vol kleurige en geurende bloemenrijkdom van o.a. wilde 
korenbloemen, knoopkruid, kamille, honingklaver en kaasjeskruid. 
 
Ook de randen van het recreatieveld en de weilanden aan de rand van Beeckestijn 
krijgen steeds meer kleur. Deze graslanden worden anders beheerd dan een 
aantal jaar geleden. Er wordt weinig mest gebruikt en er wordt veel later gemaaid. 
Ook grazen er een aantal maanden per jaar koeien. Zij grazen niet alles even kort, 
er zijn plekken waar planten hoger blijven staan. Door dit alles wordt het grasland 
veel gevarieerder in planten, bloemen en kruiden. Dat is heerlijk voor insecten, 
muizen en vogels. Je ziet vanaf het fietspad de vele kleuren in het grasland! 
 
Natuur voor iedereen 
Onbeperkt genieten van de natuur? De boswachters van Natuurmonumenten 
vinden dat natuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen in een 
rolstoel, scootmobiel of als je slechtziend bent. Daarom werken we hard aan het 
toegankelijk maken van 40 routes en 10 Speelnatuurplekken. Zodat iedereen 
zonder obstakels van de natuur kan genieten. 
 
Op Beeckestijn is binnen dit project de rode wandelroute van Wandelnetwerk 
Noord-Holland nu voor het grootste deel ook goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers dankzij vernieuwde paden en aanpassingen, zodat  mensen 
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met een beperking nu ook optimaal kunnen genieten van de rijke 
cultuurhistorie en de uitgebreide collectie tuinstijlen op de buitenplaats. 
 
Natuur voor iedereen 
Met het project ‘Natuur voor iedereen’ wil Natuurmonumenten samen met 
Kenniscentrum Groen & Handicap, Speeltuinbende, NSGK (Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind) en HandicapNL de natuur toegankelijker maken voor 
mensen met een beperking. Dit project wordt mogelijk gemaakt door deelnemers 
van de Nationale Postcode Loterij. 
 
Activiteiten/samenwerkingen 
Huzaren van Boreel 
Op 3 oktober was Beeckestijn het decor voor een heel bijzondere gebeurtenis: 
Onder het toeziend oog van familie en eenheden van de Landmacht werden zestig 
Huzaren van Boreel publiek beëdigd. Mét alle decorum die daar bij hoort en op 
een voor dit regiment historische plaats. Elders in deze nieuwsbrief meer 
daarover. 
 
Christmas Fair 
Van donderdag 28 november t/m zondag 1 december wordt Beeckestijn het 
toneel van dé kerstmarkt in Noord-Holland: de Castle Christmas Fair. De vorige 
vier edities van dit evenement vonden plaats rond het Heemskerkse slot 
Assumburg.  Dit jaar kunnen bezoekers voor het eerst inspiratie opdoen voor de 
gezelligste dagen van het jaar op een complete kerstbazaar op onze buitenplaats 
met een exclusief programma en een breed scala aan kerstproducten. 
Rondleidingen door huis en tuinen 
In samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser geeft een gezamenlijk team 
van gidsen iedere eerste zondag van de maand rondleidingen door huis en tuinen. 
Daarnaast gaan we op bepaalde momenten in het seizoen themaexcursies 
organiseren. Bijvoorbeeld in het voorjaar als de buitenplaats vol staat met 
bloeiende stinsenplanten. Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten gaan het 
team vrijwillige gidsen samen verder opleiden en uitbreiden. 
 
Cultuurhistorische route 
Op een aantal punten langs de rode route van Wandelnetwerk Noord-Holland – 
die start bij de hoofdingang van Beeckestijn – hebben we deze zomer kleine 
informatiepanelen geplaatst met wetenswaardigheden. Met deze route maken 
we de cultuurhistorie van Beeckestijn zichtbaar en kunnen bezoekers de 
hoogtepunten van de buitenplaats al wandelend beleven. 
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Tijdens het Open Monumentenweekend hebben onze gidsen het publiek 
meegenomen op een wandeling langs deze cultuurhistorische hoogtepunten van 
Beeckestijn. 
 

 
Met een hartelijke groet, 
 
Eveline Blok en Hans Voskamp 
 
 
Bericht van Brasserie Beeckestijn 

 
Nu de herfst weer begonnen is en de Buitenplaats er prachtig uitziet met de vele 
kleuren bladeren kijken wij weer terug naar een mooie zomer. Vele liefdes 
verhalen hebben we mogen horen tijdens de liefdevolle huwelijksceremonie en 
ook bijzondere warme verhalen tijdens uitvaartdiensten. Buitenplaats Beeckestijn 
is voor vele verschillende evenementen een passend decor. 
 
Pasen was dit jaar ook weer een groot feest met een uitverkocht Paasontbijt. 
Gelukkig was dit jaar het weer prachtig en hebben we met de kinderen weer 
paaseieren kunnen zoeken in de Bloemenwaaier. Vele moeders zijn verrast met 
een Moederdag arrangement en tijdens Vaderdag hebben de Chefs op de Ofyr 
bbq heerlijke gerechten bereid.   
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Naast de drukke agenda in de Brasserie zijn we deze zomer ouders geworden van 
onze tweede zoon. Vele lieve reacties en cadeautjes hebben we mogen 
ontvangen van onze vaste gasten. En zo ook een mooie slab met een foto van Het 
Hoofdhuis van De Vrienden van Beeckestijn waarvoor nogmaals dank via deze 
weg.  
 
Op 1 oktober zijn we ons vierde jaar ingegaan en kijken uit om dit jaar de Castle 
Christmas Fair aan ons portfolio te mogen toevoegen. Eind november, begin 
december zullen we onderdeel uit maken van deze sfeervolle kerstmarkt. Hopelijk 
gaan we ook vele van u treffen op de markt. We hanteren deze dagen uiteraard 
een aangepaste kaart om in te spelen op het aantal bezoekers en de doelgroep.  
 
Dit jaar hebben we met de feestdagen in de Brasserie natuurlijk weer een aantal 
arrangementen, zo hebben we het Pietenontbijt. In een gezellige en intieme sfeer 
wordt er eerst gezellig ontbeten en vervolgens worden de kinderen verrast met 
een bezoek van de Pieten. Op het moment van schrijven zijn er nog een aantal 
plaatsen. Elk jaar kijken we uit naar de culinaire wandeling op Eerste Kerstdag. Een 
mooie gelegenheid om te genieten van de schoonheid van het park de verhalen 
over de Buitenplaats en de heerlijkheden van de chefs. Op Tweede Kerstdag een 
heerlijk ontbijt.  
 
Dit gaat weer een "warme" winter worden met vele sfeervolle dagen.  
 
Susanne Ammerlaan 
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Berichten van de Vrienden: 
Opening bloemenwaaier en afscheid bestuursleden 
 
De fraaie bloemenwaaier op Beeckestijn heeft dit voorjaar beplanting gekregen 
uit de periode van de oorspronkelijke aanleg, de 18e eeuwzoals ook beschreven in 
het bericht van NM.  
De Vrienden van Beeckestijn maakten de opening extra feestelijk met een 
schenking van vier fraaie banken. Deze zijn in de vier hoeken van de 
Bloemenwaaier geplaatst. In zijn toespraak feliciteerde onze voorzitter 
Natuurmonumenten met dit prachtige resultaat.  
Hij droeg niet alleen de vier banken over, maar schonk ook namens de Vrienden 
twee fluweelbomen als afscheidscadeau voor de twee aftredende bestuursleden 
Andries Vonk en Renee Bosma. Tijdens de opening werden zij hartelijk bedankt 
door onze voorzitter voor het goede werk voor de Vrienden van Beeckestijn en 
werd er officieel een lint doorgeknipt. 

 
 
Historie vijverkom 
 
De vijverkom op Beeckestijn heeft een diepere betekenis dan velen van ons 
weten, ze is namelijk nauw verbonden met de Vrijmetselaarij. Het logo van de 
Vrijmetselaarsorde kun je er namelijk in herkennen, namelijk de passer en de 
winkelhaak. Het grondplan van de vijverkom heeft de vorm van een quatrefoil of 
quadrefoil. 
Onderstaande tekeningen zullen u een beeld geven hoe dit vorm krijgt: 
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Het eerste plaatje is een deel van de kaart van Michael. Paul Otto heeft een serie 
tekeningen gemaakt, waarin het verband met de Quadrefoil, de 
pentogen/pentagram en het vrijmetselaarssymbool duidelijk gemaakt wordt. Het 
heeft alles te maken met de Gulden Snede. 
De blauwe lijnen op de laatste tekening geven het Vrijmetselaarssymbool aan. Op 
onze website kunt u over dit onderwerp en nog veel meer gegevens en 
achtergrond vinden. Neemt u gerust eens een kijkje. 
 
Beeckestijn historisch decor voor beëdiging Huzaren 
  
Buitenplaats Beeckestijn was donderdag 3 oktober het decor voor de beëdiging 
van 48 Huzaren van Boreel. De Huzaren van Boreel verzamelden zich op 
Buitenplaats Beeckestijn waar in 1813 het regiment werd opgericht. Toen het 
koninkrijk der Nederlanden was gesticht en de nieuwe  koning Willem I voet aan 
wal zette op het strand van Scheveningen stond Jhr. Willem François Boreel klaar 
met een nieuw leger: “trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en 
onderwerping aan de krijgstucht”. 
 
Met deze woorden als eed of belofte werden 48 nieuwe Huzaren van Boreel 
beëdigd, mannen en vrouwen. Zij deden dit met de hand aan de standaard, 
gedragen door regimentsadjudant Mike Helms, ten overstaan van 
paradecommandant regimentsarts Jhr. J.J. Boreel, nakomeling van Willem 
François, en regimentscommandant kolonel Hans van Dalen. Gedrieën droegen zij 
het originele uniform van de Huzaren van Boreel. Bij de plechtigheid klonk het 
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Wilhelmus, de roep “Boreel!!”  en  het luid gezongen Boreellied: “…Wij zijn de 
Huzaren van Boreel, voor ons is niets te veel…..”. 
 

 
 
Rond de ‘kom’ achter het huis hadden de troepen zich opgesteld, met paarden en 
een muziekkapel. Een regiment dat weliswaar groot historisch besef laat zien, 
maar middenin de moderne militaire werkelijkheid staat. In de afgelopen tijd 
waren zij actief bij missies in Mali, Afghanistan en Bosnië. Voor het hek van 
Beeckestijn stonden verschillende uiterst moderne pantservoertuigen opgesteld, 
zoals de Fennek. 
 
Voor het groot aantal familieleden en vrienden van de beëdigde Huzaren was het 
een schitterend schouwspel. Na het afmarcheren van de troepen was er nog een 
informele afsluiting in het huis en het koetshuis van Beeckestijn. 
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Is het u ook wat waard dat wij allemaal van Buitenplaats Beeckestijn kunnen 
genieten? 
 
Meld u aan als Vriend Beeckestijn! 
U wilt dat Beeckestijn zijn culturele bestemming behoudt. 
U wilt dat de Vrienden zich inzetten voor behoud, duurzaam beheer en 
ontwikkeling. 
U wilt dat de buitenplaats publiek toegankelijk blijft. 
U wilt dat er toegezien wordt op de naleving van de gemaakte afspraken. 
 
Al voor € 15,- helpt u daaraan mee. Als Vriend ontvangt u minimaal 2 keer per 
jaar onze digitale nieuwsbrief, u ontvangt 50% korting op de toegang tot het 
Museumhuis en u bent van harte welkom op de Vriendenbijeenkomst, die wij 
om het jaar organiseren. 
 
Hoe word ik Vriend? 
Via de button ‘Word vriend of vrijwilliger’ op de homepage van onze website 
www.vriendenvanbeeckestijn.nl. 
Per post of telefoon 0255-512040 
 
Contact 
Correspondentie aan de secretaris kan gericht worden bij voorkeur via de 
website: www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/contactformulier 
Postadres: Antwoordnummer 319, 1970 VB IJMUIDEN. 
Bankrekening: NL66 INGB 0000 3073 89 
 
De Nieuwsbrief wordt 2x per jaar uitgegeven door Stichting Vrienden van 
Beeckestijn 
 

 


