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Column van de voorzitter
Laat de lente maar komen!
Elke seizoen heeft zijn eigen charme, maar de lente is bij
uitstek het seizoen waar we allemaal naar smachten, zeker nu. De lente is de tijd waarbij de natuur, de winter
van zich af schudt en zich laat zien en horen; er komen
weer knoppen aan de bomen en bloemen, de krokusjes
laten zich zien en de vogeltjes fluiten.
Voor ons geldt deze transitie niet
anders. Covid-19 heeft ons lange tijd
in haar greep. Hopelijk zijn wij in
staat deze vervelende ziekte de komende maanden ook van ons af te
schudden, zodat iedereen zich weer
vrij kan bewegen en gaan en staan
waar hij wil. Beeckestijn is voor veel
mensen een rustpunt geweest tijdens de pandemie. Iedere dag loopt
het park vol met bezoekers, voorzien
van koffie (van de Brasserie), om te
genieten van de natuur. In deze roerige tijden, trekt de natuur. Dat werd
ook opgemerkt, toen we daarover in
gesprek waren met Natuurmonumenten, alle parken trekken veel
meer mensen dan normaal. Overigens leidt dat niet altijd tot alleen
plezier.

teugen, zoals het hoort.
Wat een cadeau van de natuur kregen we in februari: een magisch wit
Beeckestijn. Er werd door bezoekers
genoten van de sneeuw, met sleetjes
van de heuvel af nabij de kapelwoning en schaatsen op de vijver. Er zijn
zelf langlaufers gesignaleerd. Een
week later was alle sneeuwpret verdwenen en genoten we van een
heerlijk voorjaarszonnetje. Fantastisch toch?

voorzieningen gericht op kinderen,
zodat zij nog meer kunnen leren over
Beeckestijn.
Natuurmonumenten

Met Natuurmonumenten kijken we
naar het ontwikkelen en beheer van
het park. Deze samenwerking en
kruisbestuiving werkt heel erg goed.
Later dit jaar zullen de Vrienden en
Natuurmonumenten gezamenlijk het
Beeckestijn Versterkingsplan 2014
Hendrick de Keyser
evalueren, om te kijken wat er tot nu
toe is gerealiseerd en wat van het
Ook dit jaar kijken de Vrienden weer
plan nog moet worden aangepakt.
uit naar de ontwikkelingen in
Dus zorgen dat Beeckestijn nog
Beeckestijn. Van Hendrick de Keyser
mooier wordt én dat bepaalde gebiehebben we begrepen dat begin 2021
den in ere worden hersteld of in de
wordt gestart met de renovatie van
geest van nu worden doorde Kapelwoning. Uiteraard gaan we
ontwikkeld. We spreken onze wenhierover met elkaar in gesprek. Ook
Wij betreuren dat sommige bezoesen uit ten aanzien van onderhoud
wordt hard gewerkt aan de afronding
kers zich vermaakten met het been pijnpunten worden geïdentifivan de expositie in het museumhuis.
schadigen van de historische slanceerd.
genmuur langs de kruidentuin en de In beide gevallen houden de Vrienzonnewijzer bij de ingang. Ook wor- den een vinger aan de pols. We bekij- Ook ondersteunen de Vrienden Naken waar we met kennis en mogelijk tuurmonumenten met financiële
den zo af en toe bomen gekapt of
een financiële injectie kunnen onder- steun. Zo hebben de Vrienden de
afgezaagd. Treurig. Het overgrote
steunen. Een voorbeeld hiervan is de restauratie van de slangenmuur voor
deel van de bezoeker geniet en gehaar rekening genomen. Ook Lucredraagt zich keurig en geniet met volle mogelijke bijdrage aan informatie1

tia, het beeld achterin de kruidentuin, is op kosten van de Vrienden
volledig gerestaureerd en gereinigd
en klaar gemaakt voor overdracht
aan Natuurmonumenten.
De Brasserie

situatie rondom Covid-19 nog volledig onduidelijk is voor wat betreft
evenementen, hebben de organisatoren doen besluiten de dag tot nader orde op de te schorten. Wij hopen u snel te kunnen informeren.

ken partijen. Hij hield hen scherp.
Zijn kritische, doch constructieve
werkwijze zal iedereen bijblijven.
Hugo zal door het bestuur worden
gemist.

Jan vormde het financieel geweten
Een woord van dank
van de Vrienden. Met financieel en
Evenementen worden uitgesteld en
fiscale kennis en inzichten, zorgde
feesten kunnen niet (altijd) doorDit voorwoord wil ik graag afronden
Jan voor het opbouwen van een gegaan. Een avondje gezellig met vrien- met een speciale vermelding van het
zonde stichting. Een stichting in staat
den uit eten, of gezellig een wijntje
afscheid van twee bestuursleden:
om de betrokken partijen te onderdrinken in het café is al lange tijd on- Voorzitter Hugo Brink en Penningsteunen met financiële injecties, om
mogelijk. De impact hiervan merken meester Jan Sintenie. Beide bedaarmee te investeren in huis of
ze ook bij de Brasserie. Hoewel de
stuursleden hebben ontzettend veel
park. Jan hield het bestuur scherp en
kopjes koffie en tosti’s in grote hoe- betekend voor de Vrienden, waarhij vroeg altijd door op gewenste inveelheden worden genuttigd, wenvoor heel veel dank.
vesteringen om te borgen dat finansen wij voor de Brasserie dat zij snel
Hugo is al jaren een drijvende kracht ciën goed zouden worden besteed.
weer het restaurant kunnen openen.
achter de ontwikkeling van Beecke- Alles in lijn met de visie van de VrienOverige zaken Vrienden
stijn. Hij zorgde voor verbinding en
den. Zijn opgewekte, constructieve
begrip over en weer. Hij legde het
houding en lach zal worden gemist.
In de vorige nieuwsbrief is de intenfundament voor de rol van de Vrientie uitgesproken onze vrienden- en
Gelukkig hebben Pascal Braker en
den, kritisch en samenwerkend. Van
vrijwilligersbijeenkomst in mei 2021
ondergetekende zich al een jaartje in
daaruit legde hij, desnoods letterlijk,
te houden. Echter, zijn wij ingehaald
het bestuur kunnen warmlopen. De
de vinger aan de pols bij alle betrokdoor de realiteit. Omdat de gehele
rol van Penningmeester wordt overgenomen door Pascal. Hij draagt op
zijn beurt de communicatieactiviteiten over aan Annette Capelle.
Annette is ons nieuwste bestuurslid,
zij stelt zich verderop in de nieuwsbrief voor.
Zo ziet u maar. De lente zorgt voor
vernieuwing, in de natuur én ons bestuur. Ik kijk er naar uit u te zien,
spreekt u mij en de andere bestuursleden vooral aan. Tot in Beeckestijn!
Hartelijke groet,
Aad Kalkman
Voorzitter Vrienden van Beeckestijn
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Bericht van Brasserie Beeckestijn
Geachte lezers,
Wat mogen we lieve woorden van de vele passanten bij
ons TO GO raam ontvangen. Dank daarvoor. Ook voor
jullie support in deze tijden, want zonder alle koffies,
zoetigheden en inmiddels een uitgebreidere lunchkaart,
die genuttigd worden vanuit de TO GO, geen Brasserie
Beeckestijn.

Het zijn hele bijzondere tijden voor
ondernemers, en dus ook voor ons.
Graag nemen we u mee in een kijkje
achter de schermen hoe het ondernemen is in Corona tijden.
Ik denk dat de woorden "Verander
Management", "Geduld" en
"Woorden laten afglijden" centraal
staan.
Verander Management
Van een heerlijke Brasserie waar we

onze gasten verwennen met de culinaire invulling en aandacht naar een
TO GO met aangepaste aandacht en
een andere culinaire invulling... Dit
vraagt aanpassingsvermogen van het
hele team. Michel en ik zijn trots op
het kleine team wat we nog hebben.
Ze zijn uitermate flexibel en hebben
met ons meegedacht hoe we ook van
de TO GO een "succes" kunnen maken. Want in alles wat we doen staat
kwaliteit hoog in het vaandel.
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Het termijn waarop we informatie
doorkrijgen van het RIVM is voor ondernemers last minute. Wij denken
namelijk graag vooruit en niet slechts
2 weken. We krijgen net als ieder
ander de informatie tijdens de persconferentie te horen. Vaak is deze
dan nog globaal voor de horeca. In
de dagen na de persconferentie ontvangen we de specifieke informatie.
Deze moeten we dan vertalen naar
de Brasserie. Wat betekent dit inhou-

delijk voor ons. Het is dan alle zeilen
bij om de veranderingen door te voeren en weer op tijd klaar te staan om
onze gasten op welke manier dan
ook te ontvangen.
We zijn dan ook heel benieuwd wat
de aanpassingen gaan worden voor
de periode dat we weer (gedeeltelijk)
open mogen. Op het moment van
schrijven wordt gespeculeerd over 1
april, echter is er nog niets bekend
dus het is afwachten en dan snel opschalen en omschakelen.
Geduld
den op hele drukke en zonnige dagen. Wat mensen niet zien is dat wij
daar ook staan als het regent en
waait en er vrijwel niemand langs
komt. En dat 20 personen in de rij bij
de TO GO "slechts" een koffie nuttigen en 20 personen in de Brasserie,
koffie, een tweede koffie en veel
meer nuttigen. En alle kosten voor
huur, gas, water, licht, personeel,
verzekeringen enz. doorlopen. We
begrijpen dat dit ook goed bedoelde
Woorden laten afglijden
woorden zijn en daarom laten we ze
De lieve en steunbetuigende woorafglijden...... Om zo het geduld te
den en de lieve berichten die we ont- bewaren en door te blijven gaan!
vangen bij het bestellen van de
Want we zullen de eindstreep halen.
boxen voor thuis, zoals met Kerst en
Open armen
Valentijn en nu weer voor Pasen, dat
zijn woorden die we niet laten afglij- En als we dan eindelijk weer open
mogen en de restricties zijn weg,
den!
ontvangen we u graag met open arDe woorden die we wel laten afglijmen! Wat u dan van ons kunt verden zijn: "zo dit loopt vast heel goed"
wachten? Dat we nog steeds een
of "dit loopt zeker beter als het ressfeervolle Brasserie zijn waar we
taurant". Dit zijn met name de woorGeduld geldt, denk ik, echt voor iedereen. Want wat duurt deze periode inmiddels toch lang. Vanaf 15
maart 2020 is Nederland in de ban
van het Coronavirus. Wij hebben gelukkig veel geduld en dit geduld is
ons ook gegeven door de bezoekjes
die u bij ons maakt. Want nogmaals,
zonder alle koffie's die we nu mogen
verkopen is het nog spannender ondernemen.

4

mooi eten toegankelijk maken.

Onze chefs zijn ware schilders op het
bord, ze weten niet alleen de smaakcombinatie te maken, ook de kleurcombinatie is waar ze sterk in zijn.
En we laten u dat ervaren, ook weer
in de avonden, zoals we van de zomer hebben gedaan!
Dus zodra het weer kan, zien we
graag uw reservering tegemoet voor
ontbijt, lunch of diner. En voor nu,
tot aan het raam van de TO GO.
Met een culinaire groet,
Michel & Susanne
Brasserie Beeckestijn

Bericht van Gemeente Velsen
Beste Vrienden van Beeckestijn,
Het voorbije jaar was in alle opzichten een bijzonder jaar.
Door het coronavirus zien onze levens er al een heel jaar
volslagen anders uit. Geen vakanties, geen feestjes en evenementen en een volslagen andere invulling van onze levens zijn helaas noodzakelijk om het virus in te dammen.
Ook voor Beeckestijn heeft het coronavirus gevolgen. Het museum is al
geruime tijd gesloten, maar heel veel
mensen uit Velsen en omgeving weten de buitenplaats toch te vinden.
De tuinen en prachtige omgeving zijn
een populaire locatie om, met een
coffee to go in de hand, met het gezin of vrienden te wandelen en te
genieten van al het moois dat onze
gemeente te bieden heeft. Ons erfgoed en onze parken geven in deze
moeilijke periode heel veel mensen
ook vreugde.
Helaas heeft dit ook vervelende
effecten. De zonnewijzer is meermalen vernield, maar gelukkig ook – met
dank aan een bijzondere anonieme
weldoener – telkenmale hersteld. In
het oog sprong ook de vernieling van
de bekende slangenmuur bij de tuin.
De Vrienden van Beeckestijn sprongen gelukkig in de bres waardoor
deze schande snel kon worden hersteld. Een woord van dank aan jullie
allen hiervoor is op zijn plaats.
Dat het goed toeven is in Beeckestijn

viel ook in het oog bij een verkenning
van potentiële woningbouwlocaties
die door een extern bureau werd
uitgevoerd. Via deze weg wil ik iedereen die Beeckestijn óók een warm
hart toedraagt op deze wijze geruststellen. Het monumentale karakter
en de prachtige buitenplaats zal behouden blijven, hoe hoog de behoefte aan woningen ook is. Ons erfgoed moet behouden blijven tenslotte.
Ook was 2020 voor de Vrienden van
Beeckestijn een jaar waarin de nodige bestuurlijke wisselingen plaatsvonden. Hugo Brink heeft na jaren
tomeloze inzet voor ons landgoed de
voorzittershamer overgedragen aan
Aad Kalkman. Ook Jan Sintenie heeft
zijn bestuurslidmaatschap neergelegd en wordt in het bestuur vervangen voor Annette Capelle. Ik dank
Hugo en Jan voor hun zijn inspanningen en wens Aad heel veel succes in
deze eervolle functie, Annette heel
veel succes en kijk uit naar een goede samenwerking in het nieuwe jaar.
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Want er staat in 2021 genoeg op stapel. Niet alleen hopen we dat in de
loop van het jaar onze levens weer
terug kunnen naar ‘het oude normaal’, maar ook willen we vanuit de
gemeente meer aandacht besteden
aan ons erfgoed, onder meer door de
oprichting van een platform waarin
alle verenigingen en organisaties die
zich bezighouden met het behoud en
de waardering van onze lokale geschiedenis verbonden worden. Want
het afgelopen jaar heeft ons één ding
geleerd, namelijk dat we wonen,
werken en recreëren in een gemeente waar we trots op mogen zijn.

Ik wens een ieder heel veel gezondheid en hoop u snel weer te treffen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Verwoort
Wethouder van Cultuur

Bericht van Natuurmonumenten
jes alweer boven de grond gestoken.
Stinsen zijn exotische sierplanten, die
rond de tweede helft van de 19e
Natuurbeheer
eeuw op landgoederen, buitenplaatsen, states en herenboerderijen werZoals bij de meesten van u wel bekend wordt het regulier groenbeheer den aangeplant. De naam 'stins' verwijst naar 'stenen huis'; in vroegere
op Beeckestijn voor Natuurmonumenten uitgevoerd door Hoek Hove- tijden de huizen van de adel. Op buitenplaats Beeckestijn komen meer
niers. De werkzaamheden van de
grote groep vrijwilligers, die normaal dan 55 verschillende soorten stinsengesproken iedere dinsdagmiddag en planten voor.
een aantal vaak ook nog op donderdag werken, liggen door de corona- Via www.vriendenvanbeeckestijn.nl
maatregelen helaas al lange tijd stil. is een zoekkaart van Natuurmonumenten te downloaden, waarmee je
de meest voorkomende soorten kunt
Excursies en activiteiten
zoeken en herkennen.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen excursies en activiteiten voorloBolacacia’s voor Beeckestijn
pig helaas nog steeds niet plaatsvinden. Natuurmonumenten heeft – in Wat buitenplaats Beeckestijn bijzonieder geval tot 24 april – alle geplan- der maakt, is de grote variatie aan
de activiteiten geannuleerd en volgt tuinstijlen; van prachtig parkbos tot
strakke, geometrische tuinen. Sinds
hierin steeds de richtlijnen van het
2011 werkt Natuurmonumenten aan
RIVM.
het uitvoeren van een versterkingsplan voor Beeckestijn. Met dit plan
Stinsentijd
onderstrepen we de cultuurhistoriNog even en de stinsentijd breekt
sche waarde van de buitenplaats en
weer aan! De eerste sneeuwklokjes
verbeteren we de recreatieve mogeen winterakonieten hebben hun kop-
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lijkheden in het park. Elk jaar worden
een paar dingen aangepakt en verbeterd.
Eén van de geliefde siertuinen op
Beeckestijn is de neobaroktuin naast
het zuidelijk koetshuis. Deze tuin
vormt de tegenhanger van de kruidentuin aan de andere zijde van het
voorplein. In de neobaroktuin vind je
een vijver, verschillende bloemperken, een slangenmuur en een prachtige berceau (beukenhaag).
Aan de linkerzijde in de neobaroktuin
willen we dit voorjaar, parallel aan de
slangenmuur, tien nieuwe bolacacia’s
aanplanten. De boompjes die er
stonden, zijn door de jaren heen verdwenen. Bolacacia’s hebben een
stamhoogte van ongeveer 2 meter
met daarop een bol van frisgroen
blad. De stammen groeien niet of
nauwelijks in hoogte, maar de bol
wel. De vorm wordt behouden door
regelmatig snoeien. De vorm en de
kleur en de plaatsing van deze
bolacacia’s zal de siertuin het hele
jaar door een mooie uitstraling geven!

Sponsoractie: Steun Beeckestijn met een
boom
Voor het opnieuw planten van de boompjes
hebben we een sponsoractie gestart.
Voor € 250 kunnen particulieren of bedrijven een bolacacia sponsoren en ons zo helpen om de neobaroktuin op
Beeckestijn nóg mooier te maken! Als dank organiseren
we later dit jaar een exclusieve rondleiding voor alle sponsoren. De Vrienden van Beeckestijn sponsoren ook een
boom.
Op de foto de oude boompjes in betere tijden
Geniet je van Beeckestijn en wil je ons steunen? Neem dan contact op via: beeckestijn@natuurmonumenten.nl.

Slangenmuur hersteld

slag op het reguliere jaarbudget van
Natuurmonumenten. Doordat de
In november 2020 werd een deel van
Vrienden van Beeckestijn de herstelde zeldzame en bijzondere slangenkosten voor hun rekening namen,
muur in de kruidentuin van Beeckehebben we de monumentale slanstijn ernstig beschadigd door vandagenmuur gelukkig snel kunnen laten
lisme. Omdat de schade het eigen
restaureren. Eerdere herstelprorisicobedrag van € 10.000 per voorval
jecten waar de Vrienden van
niet overschreed, betekende dit geen
Beeckestijn een bijdrage aan leververzekeringskwestie, maar een aan-

den zijn onder andere de restauratie
van de vijverkom en de aanschaf van
de fonteininstallatie, de bankjes in de
bloemenwaaier en een sokkel voor
het standbeeld van Lucretia in de
kruidentuin.
Eveline Blok
Natuurmonumenten

Op de foto Hugo Brink en de restaurateur van de slangenmuur
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Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser

Natte voeten

Zonnewijzer hersteld

Het eind van het jaar en de start van
het nieuwe jaar werden gekenmerkt
door nogal wat regen. Zoveel dat de
geschulpte ijver het even niet aankon
en ‘buiten zijn oevers trad’. Inmiddels is het peil weer op het normale
niveau maar niet in de kelder van het
Hoofdhuis. Daar staat wel eens meer
een laagje water in als het heel hard
heeft geregend en of het grondwaterpeil erg hoog staat. Dus dat is op
zich niet zo’n probleem, het zakt
meestal weer langzaam weg. Zo niet
deze keer. We hebben het even aangekeken maar na drie weken is het
waterpeil in de kelder (16 cm) nog
niet gezakt. Vereniging Hendrick de
Keyser heeft ons schoonmaakbedrijf
ingeschakeld om de kelder leeg te
pompen, nu maar hopen dat het
droog blijft.

De zonnewijzer staat weer op zijn
plek! Nadat ook de zonnewijzer de
afgelopen maanden meerdere keren
vernield was, leek het erop dat deze
niet meer te repareren was. Een
trouwe bezoeker van Beeckestijn
bleek ‘in de metaal’ te zitten en deze
bood aan de zonnewijzer belangeloos te herstellen. En zo geschiedde.
De man verkiest het om anoniem te
blijven. Dat respecteren wij natuurlijk
maar vanuit hier bijzonder veel dank!
De buurman heeft de zonnewijzer –
die overigens officieel eigendom is
van de gemeente Velsen – nog even
van een nieuwe verflaag voorzien en
zo staat hij er weer netjes bij. Nu
maar hopen dat hij wat langer heel
blijft.
Jan Koks
Vereniging Hendrik de Keyser
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Vrijwilligers in coronatijd
Mijn collega Annelies de Leeuw, coördinator Museumhuis Beeckestijn, vroeg me of ik
iets wilde schrijven voor de Nieuwsbrief van de Vrienden. Dat doe ik met alle plezier,
want we delen namelijk dezelfde passie voor erfgoed in het algemeen en het prachtige
Beeckestijn en de bijbehorende tuinen in het bijzonder. Annelies doet dit niet alleen,
maar werkt daarin nauw samen met Jan, Tineke, Natuurmonumenten en de circa 30 vrijwilligers.
Mijn naam is Marco van der Werf, ik
ben van het bouwjaar 1980 en sinds
maart van vorig jaar de Centrale Coördinator Vrijwilligers voor de bijna
400 vrijwilligers die Vereniging Hendrick de Keyser helpen om de huizen
open te stellen voor een breed publiek. Dat mag ik samen doen met
een enthousiast team bestaande uit
zes coördinatoren die de verantwoordelijkheid hebben over de Museumhuizen in het land. Ik ben woonachtig in Utrecht, waar ik door
(vrijwillig) bestuurswerk voor de
Domkerk heb ontdekt hoe interessant de wereld van cultuur en erfgoed is. Dit heeft me doen besluiten
om na tien jaar werkzaam te zijn geweest in de wereld van Werving &
Selectie, het roer om te gooien en te
solliciteren in de culturele sector.

heid, maar mijn werk bestaat geluk- dat Beeckestijn weer een plek van
kig uit veelvuldig persoonlijk contact. ontmoeten kan zijn, waar de bijzondere geschiedenis tot leven komt in
De uitdagingen zaten voornamelijk in
verhalen en de aanstaande tentoonhet betrokken houden van onze
stelling ‘Omzeild!’ druk bezocht zal
mensen op digitale afstand. Zo hebworden.
ben we online lezingen voor de vrijwilligers georganiseerd, hebben we Tot besluit nog een foto van een rede Landelijke Vrijwilligers Bedankdag cent bezoek aan Beeckestijn, samen
via YouTube uitgezonden en als dank met Annelies. We konden het ononze vrijwilligers een cadeaukaart
danks de regen niet laten om een
per mail toegezonden, waar ze zelf
wandeling in de prachtige tuinen te
iets geschikt voor konden aanmaken.
schaffen. We houden momenteel
Met hartelijke groet,
contact via digitale Nieuwsbrieven en
Marco van der Werf
als de coördinator toch in het huis
aanwezig is en er heeft een vrijwilli- Centrale Coördinator Vrijwilligers/
ger behoefte aan koffie, thee en een Teamleider Coördinatoren Museumhuizen
goed gesprek, dan maken we daar
graag tijd voor. Uiteraard op gepaste
afstand en voor wie het niet aandurft
kunnen we altijd nog de telefoon of
Twee weken na mijn eerste werkdag een webcamprogramma inzetten.
brak corona in volle hevigheid los, ik
Voor de meeste vrijwilligers is het
had me mijn eerste weken toch wel
sociale aspect dé belangrijkste reden
anders voorgesteld. Thuiswerken, als
om zich in te zetten voor onze Verje nog niet zo ‘thuis’ bent in de werkeniging, daar kunnen alle online mozaamheden en organisatie, is niet zo
gelijkheden bij elkaar nooit tegenop.
eenvoudig. Ondertussen zie ik thuisDaarom wens ik ons van harte toe,
werken als een praktische mogelijk9

Kernvrijwilligers in coronatijd
Hanny Groeneveld, kernvrijwilligster van Hendrik, aan
het woord.
Wat heeft u doen besluiten om
kernvrijwilligster te worden?
Het pensioen kwam dichter bij en ik
wilde vrijwilligerswerk doen, ook om
onder de mensen te blijven. Ik werkte bij Sanquin (Bloedbank) en had
altijd fijne collega’s en positieve donoren om mij heen, en ik wist: dat ga
missen. In het regionaal weekblad
stond een oproep voor vrijwilligers op Beeckestijn en daar heb ik
gelijk op gereageerd. En na één gesprek was ik vrijwilligster. De opzet
was toen nog anders, ieder kwartaal
een andere expositie. Maar nu het
een Museumhuis is van Hendrick de
Keyser, komt alles meer tot zijn recht
en leeft het huis meer.

met een andere vrijwilliger/collega
het huis. Het begint met het openen
van de luiken en de lichten aandoen.
De vogeltjes in de vogelkamer weer
laten fluiten. De welkomstmat naar
buiten een kaartje aan de deurbel. En
dan even een kopje koffie met mijn
collega die ook dienst heeft. Wachten tot de bel gaat en dan de bezoekers verwelkomen en kennis laten
Wat betekent Beeckestijn voor u?
maken met ons mooie Beeckestijn.
Als kind wandelde ik met mijn ouders Aan het einde van de dag het huis
weer keurig achter laten de vogeltjes
in het park. Het huis achter de heklaten slapen en natuurlijk het alarm
ken is erg vervallen, ook een beetje
spookachtig maar reuze spannend. In erop.
1974 zijn mijn trouwfoto’s daar geno- Wat was een leuke ervaring op
men en ook toen, het museum regel- Beeckestijn?
matig bezocht. Beeckestijn hoort
Op een dag, het huis was niet open
een beetje bij mijn leven en daarom
voor bezoekers maar er was wel een
vind ik het erg fijn kernvrijwilligster
fotoshoot gepland voor een bruidste zijn op Beeckestijn.
paar.
Wat zijn uw taken op Beeckestijn?
Terwijl ik daar op stond te wachten
Als kernvrijwilligster open je samen
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kwam er iemand aan fietsen. Het
bleek een meneer te zijn die tijdelijk in Amsterdam werkte en de omgeving aan het verkennen was en
dacht dat ik daar woonde. Ik heb
hem toch maar uit de droom geholpen maar voelde mij wel vereerd.
Heeft u een Beeckestijn-tip?
Ik vind het heerlijk om door het park
te wandelen, ergens een rustig plekje
te zoeken en dan in gedachten even
200 jaar terug te gaan in de tijd.
Wat wilt u nog kwijt aan de donateurs van SVVB?
Het is toch geweldig dat er een vriendenclub is die Beeckestijn een warm
hart toe draagt en helpt het huis en
de tuin te ondersteunen zodat wij er
allemaal van kunnen blijven genieten.
Hanny Groeneveld
Kernvrijwilligster

Interview met Annelies de Leeuw
Annelies de Leeuw, coördinator Museumhuis Beeckestijn, blikt terug op 2020 en heeft een mooie wens voor
2021.
Welk moment van 2020 is je in het
bijzonder bijgebleven?

kaart van de omgeving rond 1750.
Hier aan de tafel vinden vaak mooie
gesprekken plaats tussen de bezoeEen bijzonder moment dit jaar op
kers en vrijwilligers. Een uitleg hoe
Beeckestijn was Monumentendag in
de buitenplaats is ontstaan, over het
Covid-19 tijden. Verdeeld over twee
Wijckermeer en zijn open verbinding
dagen kwamen er toch nog 120 bemet het IJ Amsterdam. Hoe Petronelzoekers. Het is fantastisch om te erla en Jan Trip zich per boot lieten vervaren hoe enthousiast en met grote
voeren naar hun buitenverblijf. Welhistorische kennis onze vrijwilligers
ke grote invloed de familie Boreel
vertellen over Museumhuis Beeckesdestijds op het ontstaan van het
tijn.
Noordzeekanaal had. Het zijn mooie
Een groot aantal bezoekers kwam die verhalen die hier aan de keukentafel
dag uit de buurt van Velsen/
worden doorgeven.
IJmuiden. Bijna iedereen heeft wel
Maar soms ook even een informeel
een herinnering aan het huis, vroeger
gesprek tussen de vrijwilligers. En
als kind in de tuinen gespeeld of de
daarom heeft deze plek in het huis
trouwfoto’s die er destijds zijn gemaakt.
Welk object/meubel in je (Museum)
huis is voor jou van bijzondere waarde?
Een nieuwe dag op Beeckestijn begint met een grote bos sleutels. Eerst
alle deuren openen, de houten luiken
aan de voorkant voorzichtig openvouwen, lichtknopjes, de kassa aanzetten. En dan een kop koffie in de
gezellige keuken.
In de keuken staat een grote tafel,
met daarop een tafelkleed met land11

voor mij een bijzondere waarde.
En wat is jouw persoonlijke wens
voor 2021?
Ik wens iedereen een gezond en vrolijk jaar toe, met alle vrijheid om de
dingen te doen waar we gelukkig en
blij van worden.
Annelies de Leeuw
Coördinator Museumhuis Beeckestijn

Bericht van de Vrienden
Even voorstellen
Mijn naam is Annette Capelle en ik neem sinds januari de rol van PR & Communicatie op me voor de Stichting Vrienden van Beeckestijn. Ik vind het een eer om te mo-

gen deelnemen aan het bestuur van de Vrienden, want Buitenplaats Beeckestijn is
een prachtige stukje Velsen en waar ik mij graag voor inzet.
Zowel Aad als Pascal ken ik vanuit de Toermalijn, omdat onze dochters bevriend zijn.
Aad benaderde mij eind vorig jaar om de communicatie voor deze stichting op me te
nemen. Ik was meteen enthousiast. Ik werk als freelance Online Marketeer voor verschillende opdrachtgevers en mijn skills kan ik ook goed benutten in mijn rol als PR &
Communicatie. Ik woon samen met Maarten en mijn drie dochters vlakbij de (achter)ingang van Beeckestijn en we
zijn daar regelmatig te vinden. Het is een prachtige Buitenplaats en ik zet me graag in voor het behoud en het versterken van dit mooie erfgoed. Tot ziens op Beeckestijn!

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.

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

Nieuwsbrief
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?

Wilt u voortaan de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Laat het ons weten via
communicatie@vriendenvanbeeckestijn.nl.
De Nieuwsbrief wordt 2x per jaar uitgegeven door Stichting Vrienden van Beeckestijn.

Via de button ‘Word vriend of vrijwilliger’ op de homepage van onze website www.vriendenvanbeeckestijn.nl.
Per post of telefoon 0255-512040
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