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Column van de voorzitter 
 
Nu de dagen korter worden en de winter zich aandient, 
kijken we terug op een wel heel bijzonder jaar. We waren 
allemaal door de rondwaaiende corona gebonden aan 
huis en mochten slechts spaarzaam naar buiten. Wat zijn 
we daarom dankbaar dat we zo’n prachtig erfgoed als 
Beeckestijn in onze nabijheid hebben waar we tot rust en 
bezinning kunnen komen. En dan is het goed je te 

realiseren dat je als Vriend van Beeckestijn het voor een ander en voor jezelf 
mogelijk maakt dit erfgoed voor de toekomst te bewaren. 

Ook 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 
Als dank voor de inzet van onze oud-bestuursleden Mireille te Marvelde en 
Corrie Kroon hebben we in de Baroktuin vier Ilex bollen aangeboden aan 
Natuurmonumenten. Op die manier is er voor hen een blijvend aandenken aan 
hun bestuursperiode en is er weer een stapje gezet in de verdere verfraaiing van 
Beeckestijn. In de bijdrage van Natuurmonumenten ziet u enkele foto’s daarvan. 

Overige Vrienden zaken 
Mocht ik in de vorige nieuwsbrief onze vrienden- en vrijwilligersbijeenkomst van 
15 november 2020 aankondigen, u zult begrijpen dat die helaas geen doorgang 
kan vinden. We hopen dat we de bijeenkomst mogelijk in mei 2021 kunnen 
houden. In onze volgende nieuwsbrief hopen we daar meer over te kunnen 
zeggen. 
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Graag ga ik nu nog even wat nader in op het gevoerde overleg met onze 
Beeckestijn partners. Zoals u zult begrijpen is dat overleg soms afgezegd, 
uitgesteld of heeft het telefonisch moeten plaatsvinden. Slechts een enkele keer 
konden we wel bij elkaar komen in een afgeslankte samenstelling of ergens 
buiten in de tuinen van Beeckestijn. 

Museumhuis-Verdieping Beeckestijn 
Het museum begint langzaam zijn invulling te krijgen. Ook is er weer een 
prachtige klok neergezet in de hal. De inrichting wordt stap voor stap 
teruggebracht naar de tijd dat Beeckestijn nog particulier bewoond werd en er is 
veel uitleg over de bouw van het huis met al haar verder ontwikkelingen. Als 
Vriendenstichting bespreken we met Hendrick de Keyser waar we hen kunnen 
ondersteunen. Mogelijk kunnen we bij enkele projecten als sponsor namens onze 
donateurs optreden. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef wachten we nog op 
de finale voorstellen van Hendrick de Keyser met de daarbij behorende 
begroting. Helaas is dit ook in de vertraging gekomen door de huidige 
omstandigheden. 

In deze nieuwsbrief treft u een leuk interview aan met één van de 
kernvrijwilligers. Het is de bedoeling in de komende nieuwsbrieven andere 
kernvrijwilligers aan het woord te laten. 

Schreef ik in de vorige nieuwsbrief dat we echt hoopten dat de tentoonstelling 
over het Noordzeekanaal, die enkele jaren geleden ook in Beeckestijn te zien 
was, aan het eind van 2020 nu echt weer haar plekje zou krijgen, helaas moeten 
we constateren dat het nog steeds niet gerealiseerd is. Het kanaal is toch niet 
gedempt? 

Natuurmonumenten 
In de afgelopen periode hebben we eenmaal in de tuinen van Beeckestijn en 
eenmaal telefonisch overleg gehad met Natuurmonumenten. Het is duidelijk dat 
er met veel energie, zeker ook door de groep tuinvrijwilligers, wordt gewerkt aan 
het onderhoud en het verder verfraaien van de tuinen. 

Een punt van zorg is de toestand van de schulpvijver. Het blijkt dat onder de 
waterspiegel er enkele scheuren in de wand zijn ontstaan door de droge zomer. 
Om de waterdruk op peil te houden, moet er regelmatig extra water in de vijver 
gepompt worden. In de komende periode gaan we met Natuurmonumenten 
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evalueren wat er inmiddels van de plannen die we in 2014 met elkaar hebben 
opgesteld met betrekking tot de ’Versterking’ van Beeckestijn is gerealiseerd en 
wat nog op uitvoering staat te wachten. 

In de eigen bijdrage van Natuurmonumenten in deze nieuwsbrief gaat men op 
diverse lopende zaken nader in. 

Brasserie Beeckestijn 
Michel Nijsten en Susanne Ammerlaan hebben als uitbaters van de Brasserie de 
afgelopen periode veel voor hun kiezen gehad. Een verplichte sluiting voor 
enkele maanden moesten ze proberen te overwinnen. En terwijl ik dit schrijf, is 
zojuist aangekondigd dat ze weer een periode dicht moeten. Het is 
bewonderingswaardig hoe zij zich door de periode hebben doorgeslagen en dat 
hun enthousiasme nog steeds hun handelsmerk is. Complimenten daarvoor en 
sterkte om ook de huidige golf te weerstaan. 

In hun bijdrage in de nieuwsbrief gaan ze op de achterliggende periode in en 
beschrijven ze wat allemaal bij hen mogelijk is. Ik zou zeggen, probeer het eens. 

Hendrick de Keyser 
Met Hendrick de Keyser hadden we tot nu toe formeel eenmaal per jaar overleg 
over de opstallen. Inmiddels hebben we met elkaar besloten, nu de exploitatie 
van het museum ook rechtstreeks in handen van Hendrick de Keyser is gekomen, 
om het overleg met het museum en het overleg met Hendrick de Keyser zelve 
samen te voegen. De frequentie van het overleg is daarbij wel verhoogd. Met 
vreugde konden we kennisnemen van het voornemen om met de restauratie van 
de Kapelwoning in het begin van 2021 te beginnen. Laten we hopen dat dit een 
waarheid zal worden na de vele jaren dat we daarop aangedrongen hebben en 
hebben moeten wachten. Of Hendrick de Keyser de Kapelwoning mag gaan 
gebruiken als onderdeel van hun programma Monument en Bed is nog onzeker. 
De Gemeente Velsen heeft er nog moeite mee of dit pand daarvoor mag worden 
bestemd. Het is toch jammer dat de Gemeente Velsen niet aan meer mensen het 
gunt van Beeckestijn op die manier kennis te laten maken en dat dat alleen maar 
een enkele vaste bewoner van het pand zou mogen zijn. Dit valt toch rauw op je 
dak. Maar is dat misschien juist de bedoeling van de Gemeente, passend bij hun 
slogan “Rauw aan Zee”. Wie weet komt de Gemeente tot een ander inzicht dat 
beter past bij ook de culturele uitstraling en aantrekkelijkheid van onze 
Gemeente. 
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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. Laten we hopen 
dat in dit kader ook de Kapelwoning voor een breder publiek toegankelijk wordt 
zoals ik boven al aangaf. We zijn blij dat ook de Gemeente, middels haar 
cultuurwethouder Verwoort, in deze nieuwsbrief een bijdrage 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 ons 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. 

Heeft u vragen aan ons, schroom dan niet contact op te nemen via onze 
secretaris. Zijn gegevens treft u aan het einde van deze nieuwsbrief. 

Voor mij is het de laatste maal dat ik als voorzitter deze column schrijf. Ik heb 
besloten eind dit jaar, na 10 jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur, 
terug te treden en de voorzittershamer over te dragen aan Aad Kalkman. Ik doe 
dit met een gerust hart omdat ik weet dat die bij hem in goede handen is. Ik kijk 
terug op 10 boeiende jaren waarin Beeckestijn zijn culturele plek heeft 
ingenomen met een goede borging bij de huidige eigenaren. Wij hebben als 
Vrienden kunnen ondersteunen en waar nodig bijsturen. En dat allemaal in 
goede harmonie. Dank aan mijn medebestuurders en zeker niet in de laatste 
plaats aan al de vrienden/donateurs van de Stichting Vrienden van Beeckestijn. 
Het was een eer namens u allen te mogen acteren. 

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 

 
 
De open Monumentendag bij Museumhuis Beeckestijn is druk bezocht. 
Dit jaar deden we allebei de Open Monumentendagen mee en waren we het 
hele weekeinde van 12 en 13 september gratis 
toegankelijk voor bezoekers. Door de 
Coronaregels dienden deze zich van te voren 
aan te melden via de website, maar toch 
waren er ook bezoekers die zich nog voor de 
deur per computer aanmeldden zolang er nog 
plek in het rooster was. Dit natuurlijk 
veroorzaakt door COVID-19 
voorzorgsmaatregelen die ook binnen in het 
Huis werden gehandhaafd. Helaas was het 
daardoor niet mogelijk iedere belangstellende 
toe te laten. Al met al zijn er dit weekeinde 
toch nog 125 bezoekers binnen geweest maar 
dat hadden er veel meer kunnen zijn.  
 
Toename fietsers en maatregelen 
Door werkzaamheden aan de Bosweg en de weg aan de andere kant rond 
Beeckestijn, nam ineens het fietsverkeer in de tuinen fors toe. Uiteraard werden 

de fietsers er door medewerkers van 
Natuurmonumenten op 
aangesproken, maar er is niet altijd 
toezicht. Uiteindelijk besloot 
Natuurmonumenten onderstaand 
hek te plaatsen. In ieder geval zal 
een fietser niet kunnen zeggen dat 
hij het hek en het bord daarop niet 
heeft gezien. Hoe lang het hek nog 
blijft staan, is op dit moment nog 
niet bekend. 
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Circuit Beeckestijn? 
Het is bij jullie natuurlijk bekend dat er zich 
af en toe bij bruidsfotoreportages chaotische 
taferelen voordoen. Niet iedereen weet 
misschien dat die taferelen zich niet alleen 
beperken tot het terrein voor het Huis. Ook 
op de parkeerplaats wil het er nog wel eens 
gevaarlijk aan toe gaan wanneer 
overmoedige begeleiders van het bruidspaar 
de motoren van de door hen gehuurde 
bolides er flink van langs geven! Getuige de 
sporen die dat achterlaat. 
We hebben met Natuurmonumenten 
afgesproken dat we incidenten gaan melden 
bij de Gemeente Velsen zodat er een dossier 
opgebouwd kan worden. Mocht je dienst 
hebben in het huis en je bent getuige van zaken die niet door de beugel kunnen, 
schrijf het op in het logboek. Dan zorgen Jan of Annelies voor een melding bij de 
Gemeente Velsen. Zoals je weet mogen er allang geen auto’s meer op het 
voorplein. De trouwfoto’s in het huis staan in het rooster met tijd en naam 
vermeld. Vraag altijd bij binnenkomst aan het bruidspaar/fotograaf naar het 
reserveringsbewijs. Mocht het bruidspaar echt veel te laat zijn dan mag je streng 
zijn en is er minder tijd voor de foto’s. Tijdsslot is tijdens trouwfotografie 
gesloten voor overige bezoekers Museumhuis. 
 
Rouw en Trouwbeurs op Beeckestijn 
Museumhuis Beeckestijn was het laatste weekend van september gesloten. Rond 

de 30 belangstellenden 
kwamen voor de rouwbeurs en 
8 potentiele bruidsparen waren 
zich aan het oriënteren om op 
Beeckestijn te trouwen. Al dan 
niet met romantische 
mondkapjes. We zien ook dat 
er veel huwelijk worden 
uitgesteld, Beeckestijn blijft 
natuurlijk een prachtige plek 
voor het Ja woord.  
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Rondleidingen op Beeckestijn 
De maandelijkse rondleidingen gaan (met mondkopjes) tot nu toe door. 
Veiligheid staat voor ons ieder natuurlijk voorop. We zijn bezig om gidsen te 
werven voor in de toekomst. Bijgaand de link naar de vacature tekst.  Dit doen 
we in samenwerking met Natuurmonumenten.  
https://www.hendrickdekeyser.nl/vrijwilligers-gezocht-gidsen-voor-het-huis-en-
de-tuinen-van-beeckestijn 
 
Plaatsing tuinhek bloemcirkel. 
Eind september hebben de 
vrijwilligers van 
Natuurmonumenten, de witte 
palen bij de zuidelijke entree 
van de bloemencirkel 
verwijderd. Het leverde een 
bijzonder beeld op. 

 

 

De palen zijn op 1 oktober 
vervangen door een echt 
hek! Een verfraaiing van dit 
bijzondere tuinonderdeel!  
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Staand Horloge 
Eind augustus is een zogenaamd 
staand horloge geplaatst in de hal 
van Beeckestijn, en het is werkelijk 
een parel. De staande klok komt uit 
1740. Ruim 10 jaar geleden heeft 
Hendrick de Keyser deze klok in  
bruikleen gekregen van een familie.  
De klok heeft de laatste jaren op het 
hoofdkantoor van Bartolotti gestaan. 
Onlangs is de klok gerestaureerd, 
zowel het uurwerk als de kast. De 
klok staat op een marmeren sokkel, 
ter bescherming bij het schoonmaken 
van de vloer.   
 
Herkomst van de klok is Amsterdam 
en het uurwerk is gemaakt in 
Engeland. De klok slaat ieder uur (en 
half uur) en er zitten verschillende 
melodieën in. Kunnen we nog een 
beetje leuk afwisselen. De wijzerplaat 
heeft een maan- dag en 
datumaanduiding.  Iedere donderdag 
gaan we de klok opwinden. 
In de klok staat de verkoper 
gegraveerd: Bernardt Scale 
Amsterdam. Het HdK  team heeft een uitleg gekregen van de restaurateur 
Melgert Spaander uit Zutphen. 
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Kernvrijwilligers 
In deze nieuwsbrief introduceren wij de komende 
edities elke keer een kernvrijwilliger van HdK. Het 
spits wordt afgebeten door de heer Uyl. 
 
Mijn naam is Mike Uyl en ik werk sinds december 
2018 op Beeckestijn; eerst als rondleider en vanaf 
april 2019 als kernvrijwilliger. 
1) Wat betekent Beeckestijn voor u en wat 
heeft u doen besluiten kernvrijwilliger te worden?  
Sinds ik Beeckestijn beter heb leren kennen ben ik 
verliefd geworden op het prachtige huis en de 
bijzondere tuinen. Ook de bewoningsgeschiedenis 
is zeer bijzonder. Veel van de Amsterdamse 
(burgemeesters-)elite heeft hier gewoond, 
kinderen gekregen en is hier gestorven. In zo’n 
huis mogen werken voelt als een voorrecht. 
2) Wat zijn uw taken als kernvrijwilliger? 
Mijn taken zijn divers. Ik begin met het openen van 

het huis, deuren van slot, luiken voor de ramen weghalen, kroonluchters 
aandoen (met een knopje, echte kaarsen zou te bewerkelijk en te gevaarlijk zijn) 
kassa aanzetten en dan een lekkere bak koffie maken. 
 
Ik ben nooit alleen in het huis; er is minstens ook nog een andere vrijwilliger 
aanwezig. Tussen 11 uur en 16 uur ontvangen we de bezoekers, geven uitleg 
indien gevraagd en houden toezicht. Om 16 uur starten we met het afsluiten (zie 
hierboven maar dan andersom). 
 

3) Wat is het leukste dat u op Beeckestijn hebt meegemaakt? 
Ik vind vrijwel alles wat ik doe op Beeckestijn leuk, maar een hoogtepunt was het 
plaatsen van het staand horloge, enkele weken geleden (zie foto). 
 

4) Heeft u een "Beeckestijn tip" voor onze lezers? Wat moeten ze gezien of 
gedaan hebben? 

Beeckestijn beleef je het beste als je je laat rondleiden door huis en tuinen. Dan 
pas besef je het heel bijzondere van deze buitenplaats. 
 

5) Wat wilt u nog kwijt aan de donateurs van SVVB? 
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Beeckestijn kan nog aantrekkelijker gemaakt worden bijvoorbeeld door extra 
activiteiten, zoals de tentoonstelling over het Noordzeekanaal die hopelijk 
binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden. 
 
 
Bericht van Natuurmonumenten  

  
Natuurbeheer 
De focus van het natuurbeheer ligt dit jaar op bestendigen en verduurzamen van 
het dagelijks beheer. Het regulier beheer wordt uitgevoerd door Hoek Hoveniers. 
Daarnaast is er natuurlijk onze grote groep vrijwilligers voor het uitvoeren van 
natuur- en tuinbeheer op de dinsdagmiddag. Met ingang van dit jaar verzorgen 
zij ook het onderhoud van de neobaroktuin. 
Tuinbaas Kees is voor velen een vertrouwd gezicht op Beeckestijn. Sinds april 
heeft hij hulp van een nieuwe coördinator voor de vrijwilligers in de kruidentuin: 
Elizabeth Wouters. Elizabeth woont op een steenworp afstand van Beeckestijn 
en we zijn heel blij dat zij ons vrijwilligersteam met haar uitgebreide kennis van 
kruiden, planten en permacultuur is komen versterken! 
 

  
Op de foto: Elizabeth (links) en Karlijn, één van de kruidentuinvrijwilligers 
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Dit voorjaar hebben we uit naam van de Vrienden van Beeckestijn in de 
neobaroktuin een aantal Ilex-bollen geplant als vervanging voor de verwijderde 
taxussen. Deze zijn op 10 juli als afscheidscadeau aangeboden aan twee 
vertrekkende bestuursleden.  
 

    
 
In mei is er weer een enorme tak uit deze grote beuk naast de niervijver ter 
hoogte van het hondenlosloopveld gewaaid. Deze was dwars over het 
wandelpad gevallen. Bij het opruimen constateerden de boswachters dat de 
boom ernstig ziek is. Hij is van binnen helemaal hol. 
Deze oude beuk is helaas niet meer te redden. Dit najaar worden alle takken 
boven het grote gat verwijderd, maar het onderste deel van de boom laten we 
staan. De holtes in de boomstam bieden een perfecte schuil- of broedplaats aan 
vogels, eekhoorns, boommarters of vleermuizen. 
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In het Engelse deel hebben we in september de rhododendrons op het ‘eiland’ 
bij de niervijver flink teruggesnoeid. Wanneer struiken te groot worden of kale 
plekken aan de onderkant vertonen, werkt snoeien als een verjongingskuur. 
 
Activiteiten/samenwerkingen 
Rondleidingen door huis en tuinen 
Met veel plezier en succes verzorgen gidsen Vereniging Hendrick de Keyser en 
Natuurmonumenten  iedere eerste zondag van de maand een rondleiding door 
huis en tuinen. In het najaar van 2020 zijn we gezamenlijk gestart met het 
werven van nieuwe vrijwillige gidsen. 
 
Natuur en gezondheid 
In de prachtige kruidentuin omgeven door slangenmuren zijn veel planten te 
vinden die je kunnen helpen om jouw gezondheid te verbeteren. Deze zomer 
heeft herborist Corina Busman (Santpoort) daar een aantal workshops gegeven 
over kruidenthee. Tijdens een wandeling door de tuin leerde zij de deelnemers 
hoe zij zelf kruiden uit de natuur kunnen gebruiken voor het maken van heerlijke 
thee. 
 
Tijdens de inspirerende workshop vertelde Corina welke kruiden goed te 
gebruiken zijn voor thee en hoe je de krachten van de plant kunt gebruiken voor 
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een natuurlijke leefstijl. Ook gaf zij praktische tips om je weerstand te verhogen 
en je gezondheid te verbeteren. 
Gedurende de workshop konden de deelnemers natuurlijk ook zelf aan de slag 
met het plukken van theekruiden. De workshop werd afgesloten met een 
theeproeverij van verschillende soorten verse kruidenthee uit de tuin van 
Beeckestijn. 
Gezien het succes van de workshops gaan we deze volgend jaar zéker weer 
aanbieden! 
 

 
 
Stoofperenverkoop 
Eind september en begin oktober hebben de tuinvrijwilligers de stoofperen in de 
kruidentuin geplukt en verkocht. Gedurende drie verkoopmomenten hebben zij 
bij elkaar ruim 200 kilo Gieser Wildemanperen verkocht! Bij aankoop van de 
peren kreeg men een lekker recept voor perenstrudel van Brasserie Beeckestijn 
mee. De opbrengst van de perenverkoop wordt gebruikt voor de aankoop van 
nieuw zaai- en plantgoed in de kruidentuin. 
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Bericht van de wethouder  

 
 
 
 

Beeckestijn, een buitenplaats voor iedereen.  
 
Wat een bizar half jaar hebben we achter de rug. De landelijke impact van het 
Covid-19 virus is enorm. Ook in de Gemeente Velsen merken wij de gevolgen. 
Het virus raakt u, mijzelf en de mensen om ons heen; het Covid-19 virus raakt 
ons allemaal, tot de dag van vandaag. 
 
Nadat begin dit jaar het virus toesloeg in Nederland, werden stap voor stap 
beperkingen opgelegd: van elkaar geen handen meer geven, tot 1,5 meter 
afstand en uiteindelijk een intelligente lockdown. Een bizarre situatie, waarbij 
voor velen van ons gold dat zij, thuiswerken, thuisscholing en thuis ontspannen 
moesten combineren op slechts één plek (met alle thuis-dynamiek van die 
daarbij komt kijken), terwijl anderen geen bezoek meer mochten ontvangen en 
zich juist eenzaam voelden. 
 
Een dergelijke periode zette mij, maar ook anderen aan het denken. Ik sprak veel 
inwoners over hun behoeftes en zorgen. De intelligente lockdown was ook tijd 
van bezinning voor velen. Wat mij opviel is dat zingeving en het vinden naar rust 



15 
 

in deze gekke tijd, belangrijke thema’s zijn. Het doet me daarom deugt om te 
zien dat Beeckestijn tijdens het Covid-19 virus, een plaats van bezinning en rust 
is. Veel meer mensen dan normaal bezochten het park en genoten van de flora 
en fauna, vonden er ontspanning of hadden er ontmoetingen. Zelf de brasserie 
speelde hierop in en opende een koffiebar. Dit trok veel bezoekers. Voor vele van 
hen was het de eerste kennismaking met de schoonheid van de buitenplaats. 
 
Nu de tweede golf dreigt worden de vrijheden die we van de zomer weer kregen, 
teruggedraaid. Wij zijn misschien klaar met het virus, maar het virus is nog niet 
klaar met ons, hoe zwaar dat ook is.Hopelijk hebben we geleerd van de eerste 
golf en zijn we voortvarender in het beperken van een uitbraak. Alleen samen 
kunnen we door deze zware tijd heenkomen. 
 
Eén ding hebben we hopelijk zeker geleerd: Buitenplaats Beeckestijn is geduldig 
en zal u met ‘open armen’ ontvangen.  
 
Ik wens u veel gezondheid toe in de komende tijd. Misschien lopen we elkaar 
‘tegen het lijf’, maar dan wel op 1,5 meter afstand. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jeroen Verwoort 
Wethouder Gemeente Velsen 
 

Bericht van Brasserie Beeckestijn  

 
Één dag voor het ontvangen van de voorlaatste 
nieuwsbrief is 15 maart 2020. Deze dag staat in ons geheugen gegrift........ 
Premier Mark Rutte kondigt het sluiten van de horeca aan. Op dat moment zakt 
de grond onder je voeten vandaan als ondernemer van deze prachtige 
horecazaak en het enige wat je denkt... Hoe nu verder?  
 
Na een dagje gesloten te zijn geweest, de maatregelen door te nemen die zijn 
opgesteld door het RIVM, de noodverordening door te nemen van de 
veiligheidsregio Kennemerland hebben we de schouders eronder gezet. Want 
wat wel mocht is de TO GO / TAKE AWAY.  Actie die we hebben ondernomen: 
een tafel voor de zijdeur plaatsen, deur open gezet en vanuit daar zijn we de 
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voorraden op gaan maken. Zo verkochten we koffie, huisgemaakte appeltaart, 
croissants. Na 2 weken was de voorraad op en zag het er uit dat we nog enige tijd 
dicht moesten blijven. We wilden gebruik maken van de situatie om de brasserie 
van binnen een opfris beurt te geven. Op dat moment zijn we benaderd door een 
collega chef, eigenaar van MMood Wine & Food, Mark Koolen. Mark is in het 
bezit van een eigen foodtruck en ook zijn business lag helemaal stil. Zo vlak voor 
Pasen wilden we graag de krachten bundelen. Na een goede en snelle brainstorm 
met ook de vrouw van Mark hebben we met z'n vieren verschillende ideeën 
bedacht. Zo hebben we de foodtruck naast de Brasserie geplaatst en zijn we 
vanuit daar de koffie en lekkernijen gaan verkopen. Op deze manier konden we 
ook starten met opknappen van de brasserie. Voor de feestdagen zijn de 
thuisboxen in het leven geroepen en hebben we samen heel wat boxen staan 
inpakken en thuisbezorgen.  
 
Met het mooie weer hebben we heel wat trouwe gasten zien genieten van de 
buitenplaats en ook veel nieuwe bezoekers van de Buitenplaats hebben we 
mogen spreken en voorzien van een kopje koffie met wat lekkers. Op een 
gegeven moment is er zelfs een boer uit de omgeving geweest met 
frietaardappelen waar we zelf de aardappels, met de klei er nog aan, mochten 
ophalen. Vervolgens hebben we kilo's aan aardappelen gewassen, gesneden, 
voorgebakken, en nogmaals bakken. En die liefde die hebben de gasten 
geproefd!  
 
 
1 juni mochten we dan eindelijk weer 
open en heeft de Gemeente Velsen zeer 
adequaat opgetreden met het 
goedkeuren van een vergroot terras. Wat 
een heerlijke dagen hebben we gehad. 
Met onze partner Natuurmonumenten 
was het uiteraard ook even zoeken naar 
een goede samenwerking. Ik denk dat wij 
ons wederom bewezen hebben dat we bij 
alle keuzes die we maken altijd nadenken 
of het ook past binnen de Buitenplaats. 
Met het plaatsen van de picknick banken 
op de rotonde tijdens de lock down en de 
take away koffie was er natuurlijk het 
risico van zwerfafval. Gelukkig zijn de 
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gasten van de buitenplaats over het algemeen netjes en hebben zelf de afval 
weggegooid ook hebben wij wekelijks een ronde gehouden op de buitenplaats 
en het (kleine) zwerfafval weggegooid.  
 

Met de opening van de horeca was het 
voor onze gasten even wennen hoe om te 
gaan de nieuwe regels. Zoals registreren 
bij de entree, twee personen aan één 
tafel, 1,5 meter tussen de tafels enz. En 
wat zijn we blij dat gasten ons bleven 
bezoeken.  
 
 
 

  
Zoals bekend is deze 
prachtige buitenplaats 
ook een evenementen 
locatie en met de 
huidige situatie 
hebben vele 
bruidsparen ervoor 
gekozen om de mooie 
huwelijksdag te 
verplaatsen naar 
volgend jaar. Samen 
met onze partner 
Vereniging Hendrick 
de Keyser hebben we 
zo goed mogelijk naar 
de oplossingen 
gekeken en zijn we 
met elk bruidspaar 
het gesprek 
aangegeven om de 
wensen en ook de 
mogelijkheden te 
bespreken. Dat klinkt 
logisch echter heb ik 
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uit de branche begrepen dat er locaties veel minder meegaand zijn geweest naar 
bruidsparen toe. Wij kijken in ieder geval uit naar het moment dat we de liefde 
weer mogen vieren met de bruidsparen en dat geduld een schone zaak is.  
  
Met het wegvallen van de evenementen zijn we ook aan de slag gegaan hoe we 
dit financiële gat kunnen gaan "opvullen", omzet inhalen is natuurlijk niet 
mogelijk de financiële schade beperken natuurlijk wel. Vaker hebben we met het 
idee gespeeld om s‘avonds open te gaan als avond restaurant, dit deden we 
alleen voor besloten gezelschappen. Een aantal van onze dag gasten hebben ook 
wel eens aangegeven dat ze het zo jammer vinden dat ze s'avonds niet kunnen 
genieten van de heerlijke gerechten. Zo zijn we op het idee gekomen om 
s'avonds open te gaan als restaurant. Dit deden we nu vanaf 1 juli met heel veel 
plezier. We hebben de menukaart zo samengesteld dat onze gasten zelf een 3 
gangen menu kunnen samen stellen voor €35,- per persoon en in de nabije 
toekomst gaat er de mogelijkheid komen om te genieten van een vooraf 
afgestemd 5 gangen diner.  
 
Met het verruimen van de openingstijden kwam natuurlijk ook de uitdaging van 
het invullen van het rooster. Dus ken jij die persoon die ervaring heeft in de 
horeca die door corona wellicht zijn/haar baan is kwijt geraakt, wij hebben 
openstaande vacatures met name in de functie van Sous-chef en Restaurant 
Manager. Meer informatie is te lezen op onze website en uiteraard zijn we ook 
telefonisch te bereiken voor aanvullende informatie.  
 
Een aantal keer per jaar doen we mee aan de Open Top Trouw Locatie Route. Dit 
wordt gedragen door www.toptrouwlocatie.nl. Op deze dagen laten we samen 
met vaste partners zien hoe mooi trouwen kan zijn op deze unieke plek. Tijdens 
de coronatijd hebben we een virtuele tour gehouden en onlangs hebben we deze 
weer fysiek mogen doen. Uiteraard met de maatregelen in acht te nemen.  
 
Michel en ik hebben de wens al eens vaker uitgesproken om ook een open dag te 
organiseren op het gebied van uitvaartdiensten en condoleances. Samen met 
Vereniging Hendrick de Keyser hebben we dit onlangs aangedurfd om deze dag 
te organiseren. We hebben een aantal partners bereid gevonden om samen met 
ons geïnteresseerden te laten zien hoe warm en persoonlijk een afscheid kan zijn 
op Buitenplaats Beeckestijn.  
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Al met al een roerige tijd ligt er achter ons en ook nog voor ons.  
 
TO GO 
In verband met de huidige maatregelen is de Brasserie binnen en het terras 
gesloten. Dagelijks zijn we geopend tussen 10:00 - 17:00 uur voor TO GO. 
U haalt de heerlijke drankjes en huisgemaakte zoetigheden bij het uitgifte raam 
naast de hoofdentree van de Brasserie. Ook hebben we een tosti in het 
assortiment. 
 
U krijgt alles in disposable materialen mee.Zo kunt u een heerlijk plekje opzoeken 
in de prachtige tuinen. Gooi na het genieten het afval (gescheiden) weg in de 
prullenbakken. 
 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die langs is geweest tijdens de 
lockdown bij de foodtruck, die één van de boxen heeft besteld tijdens de 

feestdagen, die na de weder opening 
heeft genoten op het zonnige terras.  
 
We hopen dat u blijft komen in de 
toekomst in goede gezondheid om te 
genieten van onze hospitality wanner 
we weer open mogen. 
 
Met een culinaire groet en tot in de 
Brasserie. 
Susanne & Michel 
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Berichten van de Vrienden: 
 

 
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 
 

 


