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Column van de voorzitter
Nu de winter op zijn einde loopt, alhoewel van een echte winter
geen sprake was, en we getrakteerd zijn op veel regen en wind,
dient zich alweer het voorjaar aan. Op Beeckestijn is dat al goed
te zien nu vele bloemen hun kopjes boven de grond uitsteken.
Schreef ik in de vorige nieuwsbrief dat de sloten in Beeckestijn waren
drooggevallen en dat daardoor ook dat de wanden van de vijverkom op
meerdere plekken gescheurd zijn, nu zijn de sloten tot de rand gevuld. We zijn
benieuwd wat de komende zomerperiode ons gaat brengen.
In deze nieuwsbrief gaan we, zoals u van ons gewend bent, 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
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al hoopte, is Carol Potasch afgelopen januari
toegetreden tot ons bestuur. Zij zal de portefeuille “erfgoed” gaan bemensen. In
eerste instantie zal zij zich in het bijzonder gaan richten op de restauratie van het
beeld “Lucretia”, op de komende restauratie van de kapelwoning en de
bibliotheek. Uiteraard ben je als bestuurlid verder bij alle lopende zaken
betrokken.
De oud-bestuursleden Mireille te Marvelde en Corrie Kroon, die de afgelopen
periode teruggetreden zijn uit het bestuur, zullen naar verwachting in de maand
april als waardering voor hun inzet, in de Baroktuin twee Ilexbollen worden
aangeboden door het bestuur van de Vrienden aan Natuurmonumenten. In de
bijdrage in deze nieuwsbrief gaat Natuurmonumenten hier ook even op in.
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Overige Vrienden zaken
In het najaar van dit jaar, naar verwachting op 15 november 2020, zal er weer
een bijeenkomst georganiseerd worden voor al de vrijwilligers van Hendrick de
Keyser, Natuurmonumenten die actief zijn voor Beeckestijn, en voor onze
Vrienden. Wij zijn als drie organisaties al druk doende met het invullen van het
programma. Het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Noteert
u maar alvast de datum. Uiteraard als een en ander iets meer definitief is,
ontvangt u een formele uitnodiging.
Graag ga ik nu nog even wat nader in op het gevoerde overleg met onze
Beeckestijn partners.
Museumhuis-Verdieping Beeckestijn
In het afgelopen jaar is de invulling van het museum geheel veranderd. De
inrichting is teruggebracht naar de tijd dat Beeckestijn nog particulier bewoond
werd en er is veel uitleg over de bouw van het huis met al haar verdere
ontwikkelingen. Als vrienden zijn we in goed overleg met Hendrick de Keyser
over die invulling en hebben we toegezegd bereid te zijn ook financieel voor een
aantal zaken bij te dragen. We wachten nog op de finale voorstellen van
Hendrick de Keyser met de daarbij behorende begroting. Het is goed te
constateren dat er weer veel meer bezoekers komen en dat er een ruime groep
vrijwilligers is die dit allemaal mogelijk maken.
Ik schreef in de vorige nieuwsbrief nog dat we hoopten dat de tentoonstelling
over het Noordzeekanaal, die enkele jaren ook in Beeckestijn te zien was, aan het
eind van 2019 weer haar plekje zou krijgen. Helaas moeten we constateren dat
de snelheid van de inrichting gelijke tred houdt met de aanleg van de nieuwe
sluis in het Noordzeekanaal. Ook bij de verdere inrichting van Huis Beeckestijn is
er op dit vlak veel vertraging. Ik hoop dat ik in de nieuwsbrief aan het eind van dit
jaar ik weer positief nieuws kan melden hieromtrent.
Natuurmonumenten
In de afgelopen periode is er helaas wat minder overleg geweest tussen ons als
bestuur en Natuurmonumenten. De aandacht van Natuurmonumenten is op dit
moment meer gericht op het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers en het
reguliere onderhoud. Ook de komende Formule 1 activiteit in Zandvoort trekt
een duidelijke wissel op de beschikbaarheid van de boswachter. De
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gebiedscoördinator en boswachter van Beeckestijn, Hans Voskamp, is namelijk
ook verantwoordelijk voor dit duingebied. En dat gebied staat onder grote druk
door de geplande races en de verwachte toestroom van mensen.
In het eigen stukje van Natuurmonumenten gaat men op diverse lopende zaken
nader in.
Wij hebben als Vrienden aan Natuurmonumenten gevraagd om met voorrang de
paden aan de noord- en de zuidzijde van Beeckestijn aan te pakken. Ze zijn
gedeeltelijk al voorzien van een “padvast” toplaag. Helaas is het gedeelte dat nog
niet is opgeknapt, op diverse plekken een grote modderpoel geworden,
waardoor de wandelaars door het naastgelegen gras gaan lopen. We drongen
aan om hier een tijdelijke voorziening te treffen en begrijpen dat het definitief
opknappen weer een wissel zal gaan trekken op de financiën van
Natuurmonumenten. Misschien ligt hier een schone taak voor de Gemeente
Velsen om een bijdrage te leveren. Ik verwijs hier even naar de bijdrage van
wethouder Verwoort in deze nieuwsbrief. Daarin schrijft de wethouder toch dat
“wij, als Gemeente, ons cultureel erfgoed toegankelijker moeten maken voor
onze inwoners”. Hier zou de Gemeente de daad bij het woord kunnen voegen
door op dit punt als “sponsor” op te treden.
Tot slot nog even een terugblik op de Christmas Fair die in het najaar van 2019
op Beeckestijn werd gehouden. Het was een prachtig evenement waar veel
mensen op af kwamen. Via onze website kwamen veel positieve reacties binnen.
Laten we hopen dat dit het begin is van een mooie traditie. Wel viel ons op dat
de verkeersafwikkeling enigszins moeizaam ging omdat het komende en
vertrekkende verkeer over een smal weggetje elkaar tegenkwamen. Het zou
veiliger en logischer geweest zijn om het vertrekkende verkeer door Driehuis te
laten rijden. Ach, verbeterpunten zijn er altijd.
Brasserie Beeckestijn
Michel Nijsten en Susanne Ammerlaan zijn als uitbaters van de Brasserie met niet
aflatende inzet doende om het hun gasten naar de zin te maken. In hun bijdrage
in deze nieuwsbrief blikken ze terug op de voorbije activiteiten en gaan ze in op
de komende activiteiten. Het is fijn dat hun enthousiasme door hun gasten en
door ons als Vrienden wordt gewaardeerd.
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Hendrick de Keyser
Met Hendrick de Keyser hebben we formeel eenmaal per jaar overleg. In dat
overleg gaat het over de opstallen zelve op Beeckestijn, die bij hen in eigendom
zijn. Nog steeds is de restauratie van de kapelwoning voor ons een punt van
aandacht en zorg. Duurde het vele jaren voordat Hendrick de Keyser de plannen
voor de restauratie ging ontwikkelen, nu is het wachten op de Gemeente Velsen
die een bouwvergunning moet verlenen. Wij vragen ons met veel ongenoegen af
waarom het allemaal zo lang moet duren. Laat ook op dit punt de Gemeente
Velsen nu eens vaart maken en de woorden van de wethouder waarmaken die
toch in zijn bijdrage in deze nieuwsbrief schrijft: ”als Gemeente hebben we hierin
een prachtige rol als verbinder en stimulator van organisaties die zich inzetten
voor al het moois dat onze Gemeente te bieden heeft”.
Gemeente Velsen
We verheugen ons over de positieve relatie met de Gemeente Velsen en dat zij
het cultureel erfgoed in onze Gemeente van groot belang vindt. Het is goed dat
ook de Gemeente, middels haar cultuurwethouder Verwoort, in deze nieuwsbrief
haar visie geeft.
Tenslotte
Zoals u van ons gewend bent, zetten wij ons als bestuur van de Vrienden, al meer
dan 25 jaar, met veel plezier en doorzettingsvermogen in voor het behoud en
zorgvuldig beheer van het erfgoed Beeckestijn. Wij prijzen ons gelukkig dat met
bovengenoemde partners te kunnen doen. Daarbij is het belangrijk de
(on)mogelijkheden van iedere partner op juiste waarde te wegen. Gelukkig
weten wij ook gesteund door vele Vrienden en vrijwilligers. Mocht u nog geen
vrijwilliger of Vriend zijn, op onze website vindt u meer informatie en kunt u zich
eenvoudig aanmelden.
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
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Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser

Beeckestijn maakt zich op voor een nieuw seizoen, het marmer in de hal heeft
onlangs een opknapbeurt gekregen en de parketvloeren in de zalen worden
binnenkort opnieuw in de was gezet. Voor de hal zijn twee
prachtige keramieken vazen besteld met een knipoog naar
de 18de eeuw, waar twee mooie boeketten, niet van echt te
onderscheiden kunstbloemen in komen. In de keuken is het
tafelblad iets verbreed zodat de historische plattegrond op
het tafelkleed met alle buitenplaatsen in de buurt beter te
bekijken is.
De Stichting is bezig met het uitwerken van een tentoonstelling over het
ontstaan van het Noordzeekanaal en de rol die de familie Boreel daarbij heeft
ingenomen. Waarom zit er bij Velsen-Zuid een bocht in het kanaal? De invloed
van de fam. Boreel was groot. Hendrick de Keyser heeft overleg met de stichting
In de tweede helft van het jaar zal de expositie in gebruik worden genomen.
Dag van het Kasteel
Verder doet Beeckestijn op 1 juni mee met de Dag van het Kasteel. Het thema
van dit jaar is Bezet & Bevrijd, kastelen en buitenplaatsen in 1940-1945.
Mike Uyl geeft een lezing over “Buitenplaats Beeckestijn onder beleg in de
tweede wereld oorlog’’. Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl
Mocht het al een tijdje zijn geleden dat u een bezoek bracht aan het huis, kom
dan binnenkort eens langs om het te bekijken.
Hartelijke groet,
Cunera Vergeer, Hoofd Afdeling Voorlichting
Lente.
De lente is in aantocht en dat is te zien aan de tuinen van Beeckestijn. De
sneeuwklokjes en krokussen ontspruiten uit de grond.
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Op Beeckestijn vind je enorm veel stinsen-planten. Dit zijn sierplanten die rond
de tweede helft van de 19e eeuw op landgoederen, buitenplaatsen, states en
herenboerderijen werden aangeplant. Het woord stinsenplant komt van het
Friese woord stins, dat stenen huis betekent. Dit waren de woningen van
adellijke of welgestelde heren, die vaak landgoederen bezaten. Om met hun
landgoed te pronken importeerden zij rijkbloeiende en sierlijke bol- en
knolgewassen uit Midden en Zuid-Europa. Deze soorten zijn vervolgens
verwilderd en ingeburgerd.
Nieuws van het Museumhuis
De vloeren van Beeckestijn.
Het marmer van Beeckestijn in de gangen zijn onlangs door een bedrijf die daar
in is gespecialiseerd onder handen genomen. Het verschil is te
zien, vooral na de Kerstfair waren de vloeren flink vies
geworden. Het houten parket in de overige vertrekken zal in
febr/maart een opknapbeurt krijgen.
Er staat nu op het stoepbord buiten een prijsvermelding van 4
euro. Voor de bezoekers van Beeckestijn is het nu duidelijker
dat het huis niet gratis te bezichtigen is.
De gedekte tafel in de eetkamer laten we voorlopig staan. . In
overleg met de leerlinglijn Velsen- Zuid zijn we niet bang voor
ontvreemding van de spulletjes die op tafel staan. Toch is het
altijd goed om bij sluiting van het Museumhuis te controleren
of de tafel compleet is.

Sectorcoördinator Museumhuizen stelt zich voor
Zoals u op de website van SVVB al heeft kunnen lezen ben ik sinds 1 september
2019 met veel plezier sector coördinator van Museumhuis Buitenplaats
Beeckestijn, ik heb de taken overgenomen van Esly van Dam.
Huis Beeckestijn is sinds juni 2019 ingericht als “Museumhuis Verdieping” van
Vereniging Hendrick de Keyser.
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In de vertrekken beleef je hoe het was om rond 1717 in het huis te wonen.
Het huis is open van donderdag t/m zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Hendrick de Keyser bestond in 2018 honderd jaar. Meer dan honderd jaar huizen
redden voor het nageslacht heeft geleid tot een prachtige collectie woonhuizen.
Tijdens het jubileum zijn een aantal bijzondere huizen geopend als Museumhuis,
om in de opvolgende jaren uit te groeien tot de beoogde 35 huizen. De
karakteristieke woonhuizen die de Vereniging gaat openstellen voor een breed
publiek, nemen ieder een sleutelpositie in 500 jaar woonhuisontwikkeling in
Nederland.
Buitenhuis Beeckestijn is pareltje in deze reeks.
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen werken we met een hele club vrijwilligers.
Op Beeckestijn werken we met 20 vrijwilligers die gastheer/vrouw zijn en 6
kernvrijwilligers.
Kernvrijwilligers hebben dezelfde taken als gastheer/vrouw maar hebben
daarnaast meer verantwoordelijkheden zoals het alarm en een BHV cursus
gevolgd.
De rode lijn van alle vrijwilligers is dat ze geïnteresseerd zijn in geschiedenis en
cultureel erfgoed hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast heeft een aantal
vrijwilligers door hun familielijn een band met Beeckestijn opgebouwd. Als kind
hebben ze nog in de tuin gespeeld, ze zijn zelf (of hun ouders) getrouwd op
Beeckestijn en dragen de Buitenplaats een warm hart toe. Soms gaat dat wel
eens ver. Na de kerstfair was de vloer behoorlijk vies geworden en ik hoorde een
vrijwilligster zeggen, “ik vond dat er te veel mensen in “mijn” huis waren met
modder aan hun schoenen”. Na een flinke schoonmaak was daar gelukkig weinig
meer van te zien. Maar het geeft de enorme betrokkenheid aan.
Als vrijwilliger in Beeckestijn ontvang je bezoekers. Je legt uit hoe de plattegrond
werkt en hoe het huis het beste ontdekt kan worden. Vervolgens gaat de
bezoeker zelfstandig het huis verkennen, ze mogen op een stoel gaan zitten en in
de kasten kijken. Dat betekent dat de vrijwilliger niet gaat rondleiden. Maar
uiteraard kunnen bezoekers wel vragen stellen. Mijn ervaring is dat iedereen veel
weet over de geschiedenis van het huis. In de keuken van Beeckestijn ligt een
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tafellaken met daarop de plattegrond van de omgeving. Dit geeft vaak aanleiding
tot mooie gesprekken letterlijk aan de keukentafel.
Daarnaast hebben we een bevlogen kernvrijwilligster die de rondleidingen
coördineert en zelf rondleidster is. Dit doen we in samenspraak met
Natuurmonumenten. De eerste zondag van de maand is er een rondleiding door
het huis en daarna door de tuinen van Beeckestijn. Ook de rondleiders van
Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten zijn een enthousiaste groep mensen
die met veel plezier en kundigheid de rondleidingen geven.
Buitenplaats Beeckestijn is een prachtige locatie om trouwfoto’s te maken. Als
het Museumhuis open is ontvangen de vrijwilligers de bruidsparen en fotografen.
De boekingen gaan via het hoofdkantoor van Hendrick de Keyser. Dit verliep
soms wat rommelig en de bruidsparen hielden zich niet altijd aan de regels. Als
coördinator is het mijn taak om signalen op te vangen wat goed en fout gaat en
samen met Hendrick de Keyser zijn de regels wat betreft de trouwfoto’s
inmiddels aangescherpt.
Mijn werk als coördinator is heel afwisselend. Als ik met mijn laptop onder de
arm s ’morgens het terrein van Beeckestijn oploop dan voel ik me enorm
bevoorrecht dat ik op deze prachtige locatie mag werken.
Mijn verantwoordelijk is het rooster en contact met de vrijwilligers, organiseren
van lezingen alles in nauw overleg met Hendrick de Keyser.
Jan Koks werkt al jaren op Beeckestijn en kent het reilen en zeilen van het huis
als geen ander. Wekelijks en soms wel dagelijks hebben we contact over allerlei
zaken die spelen. Stapje voor stapje werken we aan een mooie toekomst voor
Buitenplaats Beeckestijn en hopen we nog heel veel bezoekers te mogen
verwelkomen. Het is mooi werk om hier een steentje aan bij te dragen.
Hartelijke groet,
Annelies de Leeuw
Sectorcoördinator Museumhuizen
Buitenplaats Beeckestijn Velsen-Zuid/ Huis Timmerman Monnickendam/
Gemeenlandshuis Amsterdam
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Bericht van Natuurmonumenten
Natuurbeheer
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld ligt de focus van het natuurbeheer dit
jaar op bestendigen en verduurzamen van het dagelijks beheer. Er staan geen
grote (herstel-)projecten op de planning.
Een deel van het dagelijks beheer is ook voor dit jaar weer uitbesteed aan Hoek
hoveniers. Daarnaast is er natuurlijk onze grote groep vrijwilligers voor het
uitvoeren van natuur- en tuinbeheer. Met ingang van dit jaar zullen zij ook het
onderhoud van de neobaroktuin voor hun rekening nemen.
Medio maart zullen we in de neobaroktuin een aantal Ilex-bollen planten, als
vervanging voor de verwijderde taxussen. Een aantal van deze Ilex-bollen wordt
door de Vrienden van Beeckestijn aangeboden als afscheidscadeau voor twee
vertrekkende bestuursleden.
Groei & Bloei schenkt bloembollen
Groei & Bloei Zuid-Kennemerland schonk afgelopen najaar een mooie
hoeveelheid bloembollen aan Beeckestijn ter gelegenheid van het 140-jarig
bestaan van hun vereniging, die voorheen de Koninklijke Maatschappij voor Tuinen Plantkunde heette. Deze is ontstaan als vereniging van tuinbazen van
landgoederen in onze regio, met als doel om kennis uit te wisselen en cursussen
op te zetten. Dat laatste gebeurt nog steeds, maar het is nu een organisatie voor
hobbytuiniers.
Onze tuinvrijwilligers hebben de bollen in de perenboomgaard geplant. Dat zal er
dit voorjaar prachtig uitzien!
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Natuurmonumenten ontving uit handen van Jan Brouwer, voorzitter van Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland, 250 biobollen van de Narcissus Thalia; een prachtige witte narcis.

Vrijwillige boswachters/toezichthouders
In december startte Natuurmonumenten met het werven van nieuwe vrijwillige
boswachters voor Beeckestijn en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Na een
drukbezochte informatiebijeenkomst en heel veel intakegesprekken hebben we
uiteindelijk twee teams geformeerd: een team vrijwillige boswachters, die de
bezoekers wegwijs maken, informeren over activiteiten in de terreinen en hen
vertellen over wat er groeit en bloeit én een team vrijwillige toezichthouders, die
de BOA’s gaan ondersteunen bij het toezicht houden en handhaven. In februari
zijn we gestart met de opleiding van beide teams en in mei gaan ze aan de slag!
Activiteiten/samenwerkingen
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. Zo staan er dit voorjaar een aantal excursies over
stinsenplanten gepland. In 2020 gaan Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten
het team vrijwillige gidsen samen verder opleiden en uitbreiden.
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Hierbij de link waar zich aan kunt melden:
https://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/activiteit/rondleiding-door-hoofdhuisen-tuinen-winter-3/
Natuur en gezondheid
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken we sinds vorig jaar succesvol
samen met een herborist, die workshops geeft in het teken van natuur en
gezondheid, zoals koken met superfoods, blote-voetenwandelingen en het
vergroten van je weerstand met wilde planten.
Binnenkort gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor het geven
van workshops in de kruidentuin van Beeckestijn.
Sportevenementen
Een aantal keer per jaar is Beeckestijn het decor voor sportactiviteiten, zoals de
Beeckestijn Cross, die atletiekvereniging Suomi iedere laatste zondag in januari
organiseert. Met hun deelname aan deze activiteit steunen de sporters ook het
behoud en onderhoud van de buitenplaats, want bij inschrijving wordt hen
gevraagd om een bijdrage te doneren voor Beeckestijn en de meeste deelnemers
geven hier gehoor aan.
Met een hartelijke groet,
Eveline Blok en Hans Voskamp
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Bericht van de wethouder
Als je je hele leven in dezelfde omgeving woont is
het vaak lastig om de unieke kenmerken van die omgeving te zien en te
waarderen. Terwijl wij van dat erfgoed juist een hoop kunnen leren of wie wij
zijn. Dat erfgoed vertelt een verhaal over ons verleden en helpt ons het heden te
begrijpen. Ons erfgoed is telkens in beweging, het leeft en heeft betekenis voor
onze gemeente. Erfgoed brengt mensen samen en zorgt voor vertrouwdheid in
een omgeving die steeds sneller veranderd.
In de vorig jaar vastgestelde cultuurvisie is er bijzondere aandacht voor ons
cultureel erfgoed. We moeten dat erfgoed behouden, de zichtbaarheid
vergroten, maar vooral ook toegankelijker maken, zowel voor onze eigen
inwoners, als voor onze bezoekers. Onze omgeving heeft tenslotte zoveel meer
te bieden dan vis, strand en staal.
Dat kan alleen als de verhalen die over het erfgoed verteld worden zo veel
mogelijk mensen aanspreken en aansluiten op de samenstelling en belangstelling
van de inwoners van nu. We zoeken continue naar de mogelijkheden voor het
vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed in
de gemeente Velsen.
Dit willen we doen door het stimuleren van samenwerking tussen (erfgoed)organisaties en verenigingen en Musea. Maar niet alleen binnen de sector, ook
daarbuiten moeten we meer vertellen over ons erfgoed, aan onze bezoekers,
inwoners en scholen. Dit kan middels een vervolg op de vorig jaar gehouden
cultuurTop, maar ook door te kijken hoe we onze cultuur en erfgoed nog beter
kunnen verbinden binnen onze citymarketing en bij onze toeristische promotie.
Dit geeft organisaties de kans om kennis te maken, kennis te delen, onderling de
samenwerking op te zoeken, samen te experimenteren en activiteiten te
ontwikkelen.
Daarnaast hechten we groot belang aan cultuureducatie en de samenwerking
met organisaties als KunstForm en Stichting LEVel. Zij verzorgen momenteel het
lesaanbod van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. De
samenwerking met hen kan geïntensiveerd , zodat een levendig programma
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aangeboden wordt, waarmee nog meer scholen een bezoek willen brengen aan
erfgoed, zoals Beeckestijn. Ons doel is dat cultuuronderwijs (ook gericht op ons
erfgoed) in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel is van het lesaanbod.
We willen ook graag dat nog meer Velsenaren gebruik maken van ons cultureel
aanbod. Hiervoor moet er ruimte zijn voor meer samenwerking en vernieuwende
ideeën. Als gemeente hebben we hierin een prachtige rol, namelijk als verbinder
en stimulator van al die organisaties, zoals de Vrienden van Beeckestijn, die zich
belangeloos inzetten voor al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. Want
dat moois, dat mogen we best wel vaker zien en waarderen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Verwoort
Wethouder gemeente Velsen

Bericht van Brasserie Beeckestijn
Het bekende gezegde "de tijd vliegt" is zeker voor ons
van toepassing. Want het is alweer tijd voor een
nieuwsbrief. Door het aanleveren van informatie
aan Stichting Vrienden van Beeckestijn worden we gelukkig weer even bewust
van al het moois wat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode en
kijken we natuurlijk ook weer vooruit naar de mooie lente en zomer die
eraan zit te komen.
In november heeft u kunnen lezen dat we weer mooie arrangementen hadden
gepland rondom Sinterklaas en Kerst. Nu kunnen we u informeren over de
gezelligheid tijdens dit grote kinderfestijn met Sinterklaas. We kiezen er
bewust voor in de Brasserie om dit festijn klein te houden. Met name voor
de hele jonge kinderen is Sinterklaas een hele spannende periode. Er wordt
veelal met pepernoten gegooid en de kinderen hebben niet de tijd om te
wennen aan de man met de grote rode
hoed en de mannen/vrouwen met de vegen
op hun gezicht. In de Brasserie doen we dit
anders. We starten met een
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heerlijk ontbijt, de kinderen en ouders genieten eerst van al het lekkers.
Vervolgens komen de Pieten binnen en nemen zij rustig de tijd zodat de
kinderen aan de pieten kunnen wennen. Door deze manier heeft piet de tijd
om grapjes te maken en over elk kind iets te leuks te vertellen. Als klap
op de vuurpijl krijgen de kinderen ook allemaal een cadeautje! Mooie
complimenten hebben we mogen ontvangen aan deze gezellige en drukke
ochtend.
Vervolgens hebben we ons opgemaakt voor de Castle Christmas Fair. Wat zag
de Buitenplaats er mooi uit met alle verschillende stands en wat keken wij
uit naar deze dagen. Na een goede voorbereiding en vele overleggen stonden
we er helemaal klaar voor. Helaas is dit mooie evenement voor ons als
Brasserie een financieel debacle geworden. Het beloofde aantal bezoekers en
de bijbehorende uitgaven zijn helaas niet uitgekomen. Wij kijken helaas
terug met een dubbel gevoel op dit evenement. Vind u na het lezen van dit
bericht het interessant om ons vrijblijvend te helpen om na te gaan of wij
juridisch nog een schadedekking kunnen verhalen bij de initiatiefnemer, dan
vernemen we dat heel graag. Met deze bittere nasmaak zijn we het einde van
het jaar ingegaan. Gelukkig kunnen we deze wel met een heel positief gevoel
afsluiten.
Ook dit jaar hebben we weer fantastische Kerstdagen gehad in de Brasserie
met als hoogtepunt onze culinaire wandeling op Eerste Kerstdag in
samenwerking met Kees (vrijwillige boswachter) & Lida (vrijwillige gids).
We proberen elk jaar de wandeling weer aan te passen zodat het voor gasten
die al voor de derde keer meegaan leuk en gezellig blijft. Het weer zat
ontzettend mee en wederom mooie complimenten mogen ontvangen van deze
gezellig dag.
Op 1 februari hebben we meegedaan aan de Open Trouw Locatie Route, dit is
een route die bruidsparen de gelegenheid geeft om op één dag bij
verschillende locaties langs te gaan. We hebben dit jaar uitgepakt samen
met onze partners waar we veel mee samenwerken. Zo stonden er prachtige
auto's op het voorplein. Hebben we een binnen- en buitenopstelling gehad
voor een ceremonie. In Koetshuis-Zuid stonden partners zoals verschillende
fotografen, stylisten, videograaf, bruidstaarten, bruidspakken en hadden we
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zelfs twee Trouwambtenaren. Dit jaar is het ook mogelijk om in het
Hoofdhuis in de prachtige crème kleurige kamer een binnen ceremonie te
houden tot 40 personen. We hopen dat we deze zomer weer vele bruidsparen
mogen laten genieten op deze unieke plek. Op deze dagen is de Brasserie
veelal besloten. We informeren onze bezoekers via o.a. onze website en
Facebookpagina.

Valentijn is de dag van de liefde. Wij stoppen heel veel liefde in de
Brasserie en hoe leuk is het om op de dag van de liefde onze passie te
mogen delen met een vol gereserveerde Brasserie. Een hele gekke
gewaarwording om allemaal tweepersoonstafels in de brasserie te hebben
staan.
Wat hebben wij genoten van deze avond en met name van alle positieve
reactie die we hebben mogen ontvangen na afloop. De gasten waren
bruidsparen die de afgelopen drie jaar op de Buitenplaats getrouwd zijn,
vaste gasten van de Brasserie en ook gasten die nog niet eerder een bezoek
hebben gemaakt aan de brasserie. Op onze website hebben we een
compilatievideo staan deze warme avond.

Nu de bollen alweer boven komen maken wij ons op voor het terrasseizoen. We
hopen vele van u te mogen ontvangen voor een individueel bezoek maar denk
ook aan een private dining waarbij we speciaal open gaan voor uw selecte
gezelschap. Ook maken we ons weer op voor Pasen, Moederdag en Vaderdag
wilt u als een van de eerste op de hoogte zijn als er gereserveerd kan worden?
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Schrijft u zich dan in voor de Newsflash op onze website. Deze Newsflash
wordt alleen verstuurd als we daadwerkelijk ook nieuws hebben.
Met een culinaire groet en tot in de Brasserie.
Susanne & Michel

Berichten van de Vrienden:
Even voorstellen, ons nieuwe Bestuurslid Erfgoed:
Toevallig was ik vorige zomer net met een vriendin weer op Landgoed
Beeckestijn geweest om te wandelen en van het huis te genieten, toen Mireille
te Marvelde mij vroeg of ik haar wilde opvolgen als bestuurslid van De Stichting
Vrienden van Beeckestijn. Cultuurbehoud zou mijn taak worden. Na dit voorstel
ben ik direct de nieuwsbrieven op de site gaan lezen. De geschiedenis, de strijd
om het behoud van het Landgoed en de actieve rol van het bestuur van de
vriendenstichting maakten mij meteen enthousiast.
Mijn naam is Carol Pottasch. Ik heb kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna
ben ik gespecialiseerd in schilderijenrestauratie en
onderzoek van schilderijen. Voor mijn opleiding heb ik
een jaar stage gelopen in Engeland. Gedurende die tijd
heb ik ook vaak Engelse landhuizen bezocht.
Vervolgens heb ik een jaar of 5 in het Frans
Halsmuseum heb gewerkt. Daarna ben ik in het
Mauritshuis, ook een soort historisch huis, gaan
werken in Den Haag als restaurator gespecialiseerd in
17de -eeuwse schilderijen. In het Mauritshuis ben ik belast met praktische zaken
als belichting, klimaat, en behoud in het algemeen. Regelmatig heb ik te maken
met de keuzes die gemaakt moeten worden in verband met transport en het
tentoonstellen van objecten, of een paar jaar geleden de verbouwing van het
Mauritshuis. Ik wil deze kennis en ervaring op het gebied van conservering en
behoud graag inzetten voor het behoud van Buitenplaats Beeckestijn!
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De Financiën
De jaarcijfers 2019 zijn begin dit jaar door de kascommissie beoordeeld en
vervolgens in de eerste vergadering van dit jaar en dit keer bij afwezigheid van de
penningmeester door het bestuur goedgekeurd; dit laatste zegt wel iets over de
kennis van zaken bij het bestuur en/of de kwaliteit van de jaarcijfers.
Hoe dan ook , de cijfers 2019, te vinden op onze website, geven een lichte
stijging van donatie-inkomsten te zien , gebaseerd op ruim 300 betalende
Vrienden met een gemiddelde bijdrage, opgelopen vanaf 2013 van € 20,70 tot €
22,70 in dit jaar.
De uitgavenkant is redelijk in overeenstemming met voorgaande jaren met
uitzondering van het bedrag aan doeluitgaven; € 53,- over 2019 tegenover ruim €
37.000,- over de 4 voorgaande jaren te samen; maar daardoor is ons
doelvermogen dan wel met ruim € 4.000,- opgelopen tot € 54.114,-.
Met zo’n reserve en de steun van haar Vrienden zal onze Stichting ook voor de
komende jaren, in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten en Hendrick
de Keijser heel veel kunnen betekenen voor het onderhoud en waar nodig
verbetering van ons zo mooie erfgoed Beeckestijn.
Hartelijk dank voor uw durende steun, Jan Sintenie, penningmeester S.V.V.B.

Castle Christmas Fair op Buitenplaats Beeckestijn
Op de historische locatie Buitenplaats Beeckestijn, werd onlangs van 28
november t/m 1 december dé kerst & lifestyle fair van Noord-Holland
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georganiseerd. Ruim 24.000 bezoekers kwamen op bezoek om inspiratie op te
doen voor de feestdagen.
De lustrum editie van de Castle Christmas Fair werd voor het eerst georganiseerd
bij Buitenplaats Beeckestijn. De voorgaande edities werden gehouden in
Heemskerk. Ook dit jaar werd door de organisatie uitgepakt met ruim 160
uiteenlopende stands, inspirerende workshops en vele sfeervolle (big)bands,
koren of andere live optredens.
De bezoekers werden elke dag warm verwelkomd door de kerstman die de
poorten opende. Bij binnenkomst werd er verse paling en andere vis gerookt en
brood gebakken in een ambachtelijke houtoven. Ook werd men geheel in stijl
ontvangen door het motorenmuseum met een authentieke Volvo en een
draaiend Ruston.
De kinderen lieten zich inspireren door de kerstdecoratie workshop of gingen
kijken bij de schapen terwijl de ouders onder het genot van een glaasje glühwein
of warme chocomelk in de Brasserie of het Koetshuis in de kerstsfeer kwamen.
Achter het Hoofdhuis stonden fraaie pagodetenten met niet alleen typische
kerstproducten, maar ook producten op het gebied van lifestyle, mode en
wonen.
Op het horecaplein werd een podium gecreëerd waar men kon genieten van live
optredens zoals het Tata Steel Big Band of popkoor Just For Fun. Samen met het
tweede podium op het voorterrein zijn er maar liefst 87 optredens te
bewonderen geweest.
De vrienden van Beeckestijn zijn zeer tevreden met de organisatie van de fair op
Beeckestijn. Het biedt voor de bezoekers een mooi event, maar het brengt ze
ook in contact met de historie en waarde van de buitenplaats. Wij kijken uit naar
de Christmas Fair einde dit jaar!
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(Beeldmateriaal: Bertil van Beek – www.bertilvanbeek.nl)
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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
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