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Column van de voorzitter
Als eerste heet ik alle nieuwe Vrienden welkom!
De wervingscampagne van onlangs heeft veel
nieuwe Vrienden opgeleverd. Dit doet ons goed en
het laat zien hoe betrokken mensen zijn bij het
behoud en de ontwikkeling van Beeckestijn. Wij
zijn blij met jullie!
Toen ik twee en een half jaar geleden toetrad
tot het bestuur van onze stichting, had ik niet
kunnen bedenken dat de jaren erna in het
teken zouden staan van een pandemie. Onbezorgd afspreken, werken op kantoor, naar
een museum gaan of ergens een hapje eten
waren opeens niet meer zo vanzelfsprekend.
Nu het er echter op lijkt dat Corona op z’n
retour is, kan iedereen eindelijk weer voortuitkijken, plannen maken én ze uitvoeren. Dit
geldt ook voor het bestuur.
Sponsoring namens de Vrienden
Wij hebben ons voor dit jaar als doel gesteld
een aantal projecten te sponsoren. Hierover
zijn we veelvuldig met Natuurmonumenten,
Hendrick de Keyser, de Brasserie en de Gemeente in gesprek. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de pruik van Mijnheer
Boreel vervangen is op kosten van de Vrienden en dat we positief nieuws kunnen brengen over de restauratie van de kapelwoning.

De Vrienden
hebben vele
jaren op de restauratie aangedrongen. De
torenspits, zoals afgebeeld op de oude gravure uit 1772, zal met de bijdrage van de Vrienden gereconstrueerd worden.
Met Natuurmonumenten praten we over een
aantal projecten in het park. Denk hierbij aan
de renovatie van de Noordlaan. Dit drassige
pad is aan een stevige opknapbeurt toe. Een
ander project is het herstel van het Eikenrondje, een bijzondere plek achter in het park
nabij de Van Lenneplaan. We zouden graag
dit unieke stukje park terug in oorspronkelijk
staat herstellen met mooie paden en plekken
om te wandelen, zitten en te genieten.
Wij zullen u op de hoogte houden over de
voortgang en in volgende nieuwsbrieven verder aandacht besteden aan de realisatie van
projecten, om u nog beter te laten zien wat
er gebeurt met uw donatie aan de Vrienden.
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Exclusieve Vriendenactiviteiten

doet aan de drempelwaarde voor schenkingen. Voor de exacte rekenmethode verwijs ik
Een andere doelstelling voor dit jaar en kou graag naar de website van de belastingmende jaren is het organiseren van exclusiedienst.
ve Vriendenactiviteiten. Denk hierbij aan een
rondleiding, een mini-concert of een lezing. Ik wens u allen veel plezier met het lezen van
De voorbereiding van het eerste evenement onze nieuwsbrief. We hebben een aantal
heel mooie verhalen verzameld, ik weet zeis in volle gang, u ontvangt binnenkort een
ker dat u dat zult waarderen.
uitnodiging.
Culturele ANBI

Hartelijke groet en tot ziens op Beeckestijn!

Mooi om te melden is dat per 2022 onze
stichting is aangemerkt als Culturele ANBI.
Dit betekent dat u kunt rekenen op een hogere belastingteruggaaf op uw donatie aan
onze stichting. Voorwaarde is wel dat u vol-

Aad Kalkman
Voorzitter Vrienden van Beeckestijn

Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (1/4)
De heer Ton van Oosterom heeft een
aantal prachtige historische verhalen
geschreven over de vroegere bewoners
van Beeckestijn. In de komende
nieuwsbrieven zullen we steeds een
verhaal uitlichten. Mocht u het verhaal
willen lezen, dan kunt u het document
downloaden op onze website.
Het eerste verhaal gaat over Catharina en
Anna Maria Boreel, de oudste dochters van
Jacob Boreel.
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Een liefde in Kennemerland

Anna Maria Boreel (1738-1781)

Wat was de aanleiding van de heer van Oosterom om zich te verdiepen in de geschiedenis van Beeckestijn? Dat gaat terug naar het
jaar 1952. Als 23-jarige jongen mocht hij
deelnemen aan het openluchtspel Een liefde
in Kennemerland, naar het gelijknamige boek
van de schrijfster Marie van Zeggelen uit
1935. In dit toneelstuk speelde hij de vriend
van Claude de Salgas, de tweede echtgenoot
van Catharina Boreel. Catharina (1738-1781)
was de oudste dochter van de Amsterdamse
regent Jacob Boreel, eigenaar en ’s zomers
bewoner van Beeckestijn. Jacob en zijn
vrouw Agneta Boreel werden in het openluchtspel gespeeld door de ouders van Hugo
Brink (voormalig voorzitter van de Vrienden).

De heer van Oosterom, toen woonachtig in
het huis van Daatje op Waterland, verdiepte
zich steeds meer in de geschiedenis van Waterland en Beeckestijn. Het intrigeerde hem
dat Anna Maria Boreel, het jongere zusje van
Catharina, op betrekkelijke jeugdige leeftijd
vrij plotseling stierf. Zij is begraven te Pyrmont en op haar graf is een tempel geplaatst
“de aardbeientempel”. Door in de archieven
te duiken van Velsen en Pyrmont en het
kuuroord Bad Pyrmont zelf te bezoeken,
kwam de heer Oosterom er achter wat er
gebeurd is toentertijd. Bent u ook benieuwd
wat zich toen heeft afgespeeld? U kunt het
verhaal hier downloaden of op onze website
vinden.
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Bericht van Brasserie Beeckestijn
Bij het schrijven van onze bijdrage voor
de vorige nieuwsbrief hadden we niet
verwacht wederom dicht te moeten. Zo
vlak voor kerst was dat natuurlijk een
ontzettende domper, omdat we heel
graag met u samen in de Brasserie van
deze dagen hadden genoten.
We hebben in een andere vorm van uw gezelschap mogen genieten wederom via de
TO GO.

ken. Op deze borden waren QR-codes afgebeeld. Nadat deze code met de telefoon
werd gescand, verscheen er een leuke opdracht of vraag over de Buitenplaats of over
Kerstmannenspeurtocht
Kerst. Uiteraard deden de kinderen de tocht
Tijdens de kerstvakantie hebben we een ont- in stijl en droegen zij een kerstmuts. Leuk om
zettende leuke kerstmannenspeurtocht uit- al die mutsjes door de tuinen te zien wandegezet voor kinderen met onze partner Nalen.
tuurmonumenten en Kickzy, natuurlijk speAutorally
len. Tijdens de wandeling over de Buitenplaats moesten de kinderen houten borden Op 8 januari hebben we de handen weer
met een afbeelding van een kerstman zoeineen geslagen met onze collega's van Landgoed Groenendaal, Landgoed Duin & Kruidberg en Villa Westend en hebben we een
Autorally georganiseerd.
De gasten konden de culinaire invulling van
de vier locaties erg waarderen. Wij mochten
het hoofdgerecht bereiden waarbij de auto's
op het voorplein stonden. Na het ontvangst
bij het hek mochten zij de rotonde oprijden.
Bij de eerste stop kregen zij van onze colle-
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ga's de dranken uitgeserveerd samen met
het hoofdgerecht in de auto. Na genoten te
hebben van het gerecht en de prachtige ambiance op Buitenplaats Beeckestijn reden zij
door naar de laatste stop, Landgoed Duin &
Kruidberg. Een superleuke ervaring en een
welkome afwisseling gedurende de lockdown.

De deuren weer open
Eind januari mochten we de deuren van de
Brasserie weer openen en kunnen we de
heerlijke koffie binnen serveren met huisgemaakt appeltaart, brownie of boterkoek.

De chefs kunnen weer hun passie kwijt in de
lunchgerechten en sinds februari serveren
we ook weer diner. Waarbij gasten overdag
zelf kunnen kiezen van de a la carte kaart,
hebben we ‘s avonds een Chef's menu van 5
gangen. Een vastgesteld menu met een
voortreffelijke smaak- en kleurencombinatie.
Het is zo fijn om dit weer te mogen doen en
genieten van de enthousiaste reacties van
onze gasten. Met Valentijn was het dan ook
echt weer uitpakken. Gasten genoten met
volle teugen en wij daardoor ook.
Nu de uitdagingen van de opgelegde maat-
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regelen lijken te zijn overwonnen, komt de
volgende uitdaging: personeel. Veel horecamedewerkers zijn de horeca uitgegaan vanwege de grote onzekerheid, en geef ze eens
ongelijk. We hopen dat bij deze mensen het
horecahart weer gaat kloppen en dat ze het
werken met gasten missen. Wij kijken uit
naar de dag dat we weer een completer
team hebben dat met passie en ervaring u
als gast mogen bedienen.

Trouwen op Beeckestijn
Nu de bolletjes weer uit de grond beginnen
te groeien en de vogels ‘s ochtends weer luid
fluiten, breekt voor ons de lente aan met
een mooi seizoen waarin we weer de liefde
gaan vieren met bruidsparen. Deze bruidsparen staan te trappelen om, na het verplaat-

sen van een eerdere geplande huwelijksdag,
eindelijk hun grote dag door te laten gaan.
Ook zijn we natuurlijk weer bezig om een
heerlijk Paasarrangement samen te stellen
waarbij het Paaseieren zoeken niet zal ontbreken. En bereiden we ons voor op onze
deelname aan de Open Top Trouw Locatie
Route.
Al met al een periode om te genieten, dus als
u naar de Brasserie komt, zet de tijd even stil
en geniet.

Met de culinaire groeten namens het gehele
team,
Michel & Susanne
Brasserie Beeckestijn
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Bericht van Natuurmonumenten
NATUURBEHEER
Snoeiwerk
Langs de rand van het middelste deel van
het recreatieveld hebben we bij een aantal
bomen begeleidingssnoei uitgevoerd. Dit is
een vorm van onderhoudssnoei, waarbij we
kleine boompjes begeleiden bij het verkrijgen van een (takvrije) solide stam en een
goed ontwikkelde, blijvende kroon. In de
neobaroktuin hebben we wintersnoei
(onderhoud) uitgevoerd. Ook in een aantal
bosvakken is flink gesnoeid om meer licht en
ruimte op de bodem te krijgen.

Iepziekte
In de vorige nieuwsbrief schreven we er al

over. Ook Beeckestijn is niet ontkomen aan
de iepziekte. Eerder hebben we al bomen
gerooid en afgelopen winter hebben we nog
een aantal zieke exemplaren verwijderd en
afgevoerd en er staat nog een aantal iepen
op de nominatie om gerooid te worden. Natuurmonumenten zal op de plaats van de
gerooide iepen nieuwe bomen planten.

Vaste beplanting borders voorplein
De borders op het voorplein krijgen vaste
beplanting. Tot voor kort werden deze een
aantal keer per jaar leeg gemaakt en opnieuw ingeplant met seizoensbloeiers. Het
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vullen van de borders met vaste beplanting,
levert een besparing op van zowel tijd als
kosten.

Aanplant
Er zijn 200 nieuwe beukjes aangeplant in de
hagen tussen de vijver en het centraal plateau. Zo ontstaat er weer een mooie gesloten haag.

Onderhoud
We lopen dit voorjaar alle bankjes op het
terrein weer na. Een aantal bankjes op de
Noord- en Zuidlaan zal worden schoongemaakt en hersteld.

Kruiden- en moestuin
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding

van het nieuwe seizoen. We onderzoeken de
mogelijkheden voor een plek om voor te
zaaien en plantgoed op te kweken. Daarnaast komen er dit jaar in alle plantvakken
nieuwe bordjes met de Nederlandse en Latijnse plantennamen en hun eigenschappen.

Fietsenstalling
Samen met de gemeente Velsen kijken we
naar de mogelijkheden voor het plaatsen
van fietsenrekken voor het hek bij de hoofdingang. Juist omdat fietsen op de buitenplaats niet is toegestaan, vinden we het belangrijk dat bezoekers hun fiets buiten de
ingang goed kunnen stallen. Natuurmonumenten streeft ernaar om de stalling dit jaar
te realiseren.
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sommige soorten (broed)vogels en voor veel
insecten. De Landelijke Natuurwerkdag is
Vaste tuinvrijwilligers
een initiatief van LandschappenNL in samenwerking met Natuurmonumenten en andere
De vaste tuinvrijwilligersgroep van Natuurmonumenten is weer op volle kracht aan het terreinbeherende organisaties en vindt altijd
werk. De groep bestaat inmiddels uit ruim 36 plaats op de eerste zaterdag van november.
personen die zich iedere dinsdag van 13.00- Noteer zaterdag 5 november 2022 dus vast
in je agenda! Als Vriend van Beeckestijn kun
16.00 uur inzetten om de buitenplaats met
je op deze manier een praktische bijdrage
alle lanen, parkbos, sier- en nutstuinen te
leveren aan de kwaliteit en behoud van
onderhouden. De coördinatie is in handen
van tuinbaas Kees de Man en Elizabeth Wou- Beeckestijn.
ters (kruidentuin/moestuin).

VRIJWILLIGERS

Helpende handen
Op zaterdag 6 november 2021 was Beeckestijn één van de locaties voor de jaarlijkse
Landelijke Natuurwerkdag. Met een groep
van 15 vrijwilligers hebben we aan de kant
van de Van Lenneplaan in de bosrand jonge
boompjes gesnoeid, zodat er meer licht op
de bodem komt en meer ruimte voor andere
planten en struiken. Dit is belangrijk voor

RECREATIE
Natuur en gezondheid
Sinds een aantal jaar heeft Natuurmonumenten een samenwerking met herborist Corina
Busman (Groen Vitaal). Ook dit jaar zal zij
weer een aantal inspirerende workshops op
Beeckestijn geven, waarbij natuur en gezondheid centraal staan. Tijdens een inspire-
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Winterakoniten
rende wandeling leer je hoe je de krachten
van de plant kunt gebruiken voor een natuurlijke leefstijl. Corina laat je op proeven
en beleven. Met als doel om je weerstand te
verhogen en je gezondheid te verbeteren.

Voorjaarsbloeiers

monumenten geven iedere eerste en derde
zondag van de maand rondleidingen door
huis en tuinen. Het volledige activiteitenaanbod vind je op de website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/
agenda

Beeckestijn is natuurlijk altijd prachtig, maar Eveline Blok
in het voorjaar – als de stinsenplanten bloei- Natuurmonumenten
en – is de buitenplaats wel op haar mooist.
Wist je dat er op Beeckestijn wel meer dan
50 verschillende soorten stinsen voorkomen? In maart, april en mei bieden we een
aantal excursies langs de voorjaarsbloeiers
op Beeckestijn.

Maandelijkse rondleidingen door huis
en tuinen
Gidsen van Hendrick de Keyser en Natuur-
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Bericht van Gemeente Velsen
Velsen is een unieke gemeente met een aanbod
van verschillende uitersten. Aan de ene kant de haven, industrie en de zee met
het strand; aan de andere kant de natuur van het Nationaal Park ZuidKennemerland en de buitenplaatsen. Een van die buitenplaatsen is Beeckestijn,
een prachtige buitenplaats die al dateert uit de 15e eeuw, met fraai aangelegde
tuinen en een hoofdhuis wat oorspronkelijk bedoeld was als zomerverblijf voor
Amsterdamse regenten. Een plek waar ik graag kom.
Dat meer mensen de schoonheid van deze
buitenplaats weten te waarderen, is afgelopen periode duidelijk geworden. Velen trokken er op uit en ontdekten de natuur en het
aanbod in de directe omgeving. We hopen
natuurlijk dat dit een blijvend karakter zal
krijgen, want bewegen is niet alleen leuk,
maar vooral ook heel gezond. Ook ik heb het
plezier van bewegen (her)ontdekt; zo probeer ik elke dag een rondje te lopen. De omgeving van de buitenplaats Beeckestijn is
een inspirerende omgeving om dat te doen.

Velsen heeft samen met Beverwijk en
Heemskerk fiets- en wandelroutes ontwikkeld die te vinden zijn op de website van de
Vrienden en ijmuiden.nl. Eén van de wandelroutes is de route ‘Langs buitenplaatsen en
kastelen’, die via knooppunten van het wandelnetwerk is bewegwijzerd. Het is een 5.5
km lange wandelroute die de buitenplaatsen
Velserbeek, Waterland en Beeckestijn verbindt. Start is het parkeerterrein bij Beeckestijn. En met de verschillende horecagelegenheden langs de
route kunt u er
Eind februari zijn vele deuren van het slot
een gezellige actigegaan. Natuurmonumenten heeft de rondviteit van maken.
leidingen door het hoofdhuis en tuinen weer
Veel plezier!
gestart. Naast deze rondleidingen zijn er ook
verschillende themawandelingen, eveneens
Jeroen Verwoort
georganiseerd door Natuurmonumenten. Zo
Wethouder van
pakken we allemaal weer de draad op na
Cultuur
een lange periode van gas terugnemen.
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Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser
Op vrijdag 28 januari mochten we de
deuren weer openen. Hoe fijn was dat!
Vrijdag was het nog wat rustig, maar zondag 30 januari waren de tijdssloten praktisch uitverkocht. De eerste rondleiding op zondag 6 februari door huis en tuinen
was ondanks het slechte weer ook een groot succes.
WINTER EN ZOMEROPENSTELLING

RESTAURATIE KAPELWONING

Per 1 april gaan we een uurtje langer open.
Zomers verwachten we meer bezoekers, het
is dan langer licht. De langere openingstijden
gelden voor alle Museumhuizen van Hendrick de Keyser.

Herbestemming

Vrijdag, zaterdag en zondag: 11.00 tot 17.00
uur (van 1 april t/m 31 oktober). Donderdag
van 13.00 tot 17.00 uur (van 1 april t/m 31
oktober). In de winter (vanaf 1 november tot
en met 31 maart) sluiten we alle dagen weer
om 16.00 uur. Boek uw rondleiding door
hoofdhuis en tuinen Beeckestijn
via t.renirie@hendrickdekeyser.nl.

In 2010 is de Kapelwoning, samen met andere opstallen op het Landgoed Beeckestijn
overgedragen aan Vereniging Hendrick de
Keyser. Na een periode van verhuur en
het maken van de definitieve plannen is eind
vorig jaar de omgevingsvergunning aangevraagd.
Na de vergunningsverlening willen we het
pand restaureren en in ere herstellen. En bij
voorkeur gebruiken als een ‘Monument en
bed’ locatie. Hier kunnen gasten overnachten: www.monumentenbed.nl

Kapelwoning
De in 1765 gebouwde Kapelwoning lijkt op
een folly, een bewust excentriek gebouwtje
dat de wandelaar moet verrassen en inspireren. Het huisje was in gebruik als dienstwoning voor het personeel van de buitenplaatsen Beeckestijn en Waterland, beiden in het
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bezit van de familie Boreel. Het huisje staat
op een vrijwel vierkant grondplan van ca 7
bij 7 meter en heeft een asymmetrische
vorm met een aflopende kap over een ondiepe achter aanbouw.

1772 reconstrueren. Dit wordt onder andere
mede mogelijk gemaakt door een sponsoring
van Stichting Vrienden van Beeckestijn. Ook
de groene omgeving rondom het huis wordt
hierbij betrokken. Natuurmonumenten, de
eigenaar van het park op het landgoed, wil
Opmerkelijk zijn de neogotische details. Deze
de voormalige, statige dubbele bomenlaan
zijn ten dele bewaard gebleven en zijn ook te
die uitkomt bij de kapelwoning, in ere herzien op de gravure van Johann Georg Mistellen.
chael uit 1772. Deze prent toont de kapelwoning met zijn natuurstenen accoladebogen
Onderhoud
boven de vensters en de deur in de voorgeZowel het exterieur als het interieur van de
vel, een lancetboogvenster in de zijgevel,
kapelwoning krijgt een grondige ondereen schoorsteen in de vorm van een klokhoudsbeurt die bestaat uit houtrotherstel,
kentorentje en een indrukwekkend neogometselwerkherstel en schilderwerk. Zo vertisch baldakijn. Het torentje en de baldakijn
toont de zuidgevel veel scheuren in het metzijn in de loop van de tijd verdwenen.
selwerk, wat duidt op een funderingsproAmbitie
bleem. Hiervoor zal funderingsherstel uitgevoerd worden en het casco wordt hersteld.
Vereniging Hendrick de Keyser wil deze toUiteraard wordt het pand verduurzaamd
renspits op basis van de oude gravure uit
middels een damppomp en capillair houtvezelisolatie. Daarnaast zal ook de isolatie van
de kap worden verbeterd.

Authentieke staat
Bij het historisch onderzoek bleek dat de
keuken en badkamer bij de verbouwing in
1989 een nieuwe plaats hebben gekregen.
Om de structuur van het pand weer beter
leesbaar te maken, zal de authentieke indeling weer worden gevolgd. De nieuwe keuken zal op de historische plek, maar mét een
hedendaagse uitstraling en comfort, gesitu-
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eerd worden. Hetzelfde geld voor de nieuwe
badkamer, die op de plek waar vroeger het
secreet was, zal worden gerealiseerd. In de
huidige woonkamer zijn tijdens onderzoek
bouwsporen aangetroffen van een tussenwand. Deze scheiding maken we in het interieur weer zichtbaar, om uit te kunnen leggen hoe dit woonhuis in het verleden gefunctioneerd heeft. Bovendien wordt de historische bedstedewand weer hersteld en
worden de nog aanwezige deuren op de oude plaats teruggeplaatst. Hierdoor wordt het
kleine keldertje daaronder weer toegankelijk. Kleur historisch onderzoek zal na ontmanteling van het interieur nog uitsluitsel
moeten geven over de te gebruiken kleuren
in het interieur. Behalve de bouwsporen in
de noordgevel van het huis zijn tot nu toe
helaas nog geen aanwijzingen teruggevonden van de baldakijn. Er zijn vooralsnog geen
plannen om deze te reconstrueren.

TENTOONSTELLING NOORDZEEKANAAL
Omzeild! Buitenplaats Beeckestijn en
de komst van het Noordzeekanaal
De tentoonstelling Omzeild! Buitenplaats
Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal gaat terug naar de 19e eeuw. Amsterdam zoekt een oplossing om zijn haven bereikbaar te houden. Een oud plan om een
rechte, korte verbinding vanaf Amsterdam
direct naar de Noordzee te maken wordt
weer opgepakt.
De aanleg van het Noordzeekanaal heeft een
enorme impact gehad op de regio Kennemerland. Als in 1865 de eerste spade het
zand van de 7 km brede duinen bij Velsen in
gaat, loopt de route van het kanaal rechtstreeks naar Amsterdam. Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid had er door de komst
van de vaarweg bijna niet meer gestaan!
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In de oorspronkelijke plannen liep de vaarroute namelijk dwars door de buitenplaatsen
Beeckestijn en Waterland. Waarschijnlijk is
de tussenkomst van de heer Boreel van Hogelanden, eigenaar van beide buitenplaatsen, hun redding geweest. Dit verklaart ook
meteen waarom het kanaal met een keurige
bocht het dorpje Velsen-Zuid omzeilt.

tastbaar. Bezoekers van het Museumhuis
krijgen zo niet alleen een beeld van de weelde van het 18de-eeuwse huis en z’n tuinen
maar ook van de grote veranderingen in de
19de eeuw. De tentoonstelling van deze collectie opent 1 april in Buitenplaats Beeckestijn en is vanaf 2 april te bezoeken. Komt u
ook?

Unieke collectie

www.museumhuizen.nl

De vele meningen en twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van zo’n groot
project en de wijzigingen in de route komen
naar voren. Stichting Beeckestijn heeft een
unieke historische collectie in bruikleen gekregen. Deze vertelt aan de hand van prenten, kaarten, lithografieën en correspondentie het verhaal van de grote veranderingen
die de komst van het Noordzeekanaal met
zich mee bracht in Kennemerland.

Tentoonstelling
Buitenplaats Beeckestijn is bij uitstek de plek
voor de tentoonstelling ‘Omzeild, Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het
Noordzeekanaal’. Hier kan de impact van de
aanleg van het Noordzeekanaal worden getoond. U ziet het contrast tussen het oude
landelijke karakter van de buitenplaatsen en
het industriële karakter rondom het kanaal.
Ook de grote tegenstelling tussen de leefomstandigheden van elite en arbeider worden
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INTERVIEW KERNVRIJWILLIGSTER
MUSEUMHUIS BUITENPLAATS
BEECKESTIJN

Marion van Slooten
Ik ben Marion van Slooten, 69 jaar en sinds 3
jaar kernvrijwilligster bij Museumhuis Buitenplaats Beeckestijn.
Wat heeft u doen besluiten om kernvrijwilligster te worden?
Na mijn pensionering heb ik genoten van
mijn vrije tijd. Maar na een jaar begon het
toch te kriebelen. Omdat ik gewerkt heb in
de zorg (verslavingszorg) en ik lange tijd
mantelzorgster geweest ben van mijn ouders, wilde ik geen vrijwilligerswerk in de
zorg doen.
Toen ik een advertentie zag dat Beeckestijn
kernvrijwilligers zocht was ik verkocht. Want
wat is er niet mooier dan werken in zo’n
mooi huis!
Wat betekent Beeckestijn voor u?
Beeckestijn betekent veel voor mij. Ik ben
begonnen als gastvrouw om ingewerkt te
worden. Toen wist ik nog niet veel over de
geschiedenis van het huis en zijn bewoners.
Ik had uiteraard informatie opgezocht op
internet maar door mee te lopen met een
kernvrijwilliger/ster, kreeg ik steeds meer
informatie over Beeckestijn en ging ik gaan-
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deweg steeds meer van Beeckestijn houden. Wat was een leuke ervaring op Beeckestijn?
Het is een unieke plek, het huis en de prachMijn leuke ervaring is dat ik ook leer van de
tige tuinen.
bezoekers.
Mede ook door het samenwerken met een
De bezoekers van Beeckestijn zijn erg geïntegeweldig team van vrijwilligers en de coördiresseerd. Bij binnenkomst krijgen de bezoenator van Hendrick de Keyser, voel ik mij
kers een plattegrond van het huis aangethuis op Beeckestijn.
reikt. Er staat veel informatie in maar de
Wat zijn de taken van een kernvrijwilliger? bezoekers kunnen altijd vragen stellen aan
de vrijwilligers.
Als kernvrijwilliger heb je de verantwoording
voor het huis en de bezoekers en bij calami- In de keuken ligt een kleed waar de omgeteiten weet je de richtlijnen hoe te handelen. ving is afgebeeld zoals hij er uit zag in 1740.
Naar aanleiding van de informatie die ik geef
Alle kernvrijwilligers hebben een BHV cursus
over het kleed raak ik vaak in gesprek met de
gevolgd (bedrijfshulpverlening) en uitleg
bezoekers en geven zij mij ook informatie,
gekregen hoe te handelen bij brand en andebijvoorbeeld over de omgeving, die ik nog
re calamiteiten. Mijn diensten zijn gelukkig
niet wist. Zo wordt mijn kennis nog steeds
gladjes verlopen op een klein ongelukje na.
uitgebreid.
Een dame struikelde over een drempel en
kwam te vallen en zij had een wond aan haar Ook vind ik het leuk als kinderen met hun
hand. Gelukkig wist ik de verbanddoos te
ouders of grootouders meekomen. In de
vinden.
groene kamer hangen twee schilderijen, een
van een jongetje en een van een meisje. Het
Ik vind het mijn taak om als eerste aanwezig
jongetje draagt ook een jurkje. Mijn vraag
te zijn. De gastvrouw/heer waar ik die dag
aan de kinderen is of zij het jongetje willen
een dienst mee draai, heeft namelijk geen
aanwijzen. Vaak wijzen zij dan het meisje
sleutel van het huis.
aan.
Als alle deuren en luiken geopend zijn, alle
Voor de kinderen zijn er kleurplaten met
lichten branden en het vogeltje in de vogelafbeeldingen van voorwerpen die in het huis
tjeskamer zijn lied laat horen is het tijd voor
te zien zijn. Zij kunnen opzoeken in welke
koffie voordat de bezoekers komen. Even
kamer de voorwerpen staan. In de keuken
bijpraten met de gastvrouw/heer.
liggen kleurpotloden. Zo blijft Beeckestijn
ook de kinderen motiveren.
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Heeft u nog een Beeckestijn-tip?

veel te vertellen.

Vanaf begin april is de Tentoonstelling
“Omzeild” te zien in drie kamers van
Beeckestijn. Deze tentoonstelling licht een
tipje van de sluier op waarom waarschijnlijk
de buitenplaats uiteindelijk ‘’Omzeild’’ is en
het verhaal van de knik in het kanaal.

Wat wilt u nog kwijt aan de donateurs van
SVVB?

De donateurs van SVVB zijn belangrijk, niet
alleen voor het huis, maar ook voor de tuinen. Dankzij de Stichting Vrienden van
Beeckestijn is de slangenmuur gerepareerd
En ik heb ook nog een tip voor Hendrick de
na vandalisme. En een nieuwe pruik voor
Keyser: een audiotour voor bezoekers. Maar mijnheer Boreel is in de maak. Dat is toch
daar wordt al aan gewerkt, heb ik begrepen. fantastisch!
Zulke dingen kosten tijd voordat het gerealiseerd kan worden. Via een audiotour krijgen Marion van Slooten
de bezoekers nog meer informatie. Er is zo- Kernvrijwilligster
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DE NIEUWE PRUIK VAN MIJNHEER
BOREEL
De nieuwe pruik voor mijnheer Boreel is inderdaad gesponsord door de Vrienden van
Beeckestijn. Dit keer geen pruik uit de feestwinkel, maar één met de hand geknoopt.
Cees Meinhardt (alias mijnheer Boreel) was
het ‘werkmodel’ en zal binnenkort weer volop leerlingen ontvangen en rondleiden met
dit pronkstuk op zijn hoofd.

Word ook Vriend van Beeckestijn
Bent u nog geen Vriend en is het u ook wat waard dat wij allemaal van Buitenplaats Beeckestijn kunnen genieten?
Stichting Vrienden van Beeckestijn zet zich al
30 jaar in voor behoud, duurzaam beheer en
ontwikkeling van Beeckestijn. Met als doel:
een breed publiek van deze prachtige buitenplaats te laten genieten. Waar nodig treden we op als sponsor van tuin- of museumprojecten.
Wij hebben structureel overleg met de partijen die bij Beeckestijn betrokken zijn: Hendrick de Keyser, Museumhuis Beeckestijn,
Natuurmonumenten, Brasserie Beeckestijn
en Gemeente Velsen.

Help ons en word Vriend
Al vanaf € 20 per jaar ondersteunt u als
Vriend het werk van de Vrienden van Beeckestijn. Als Vriend ontvangt u 2 keer per jaar
onze digitale nieuwsbrief, u ontvangt 50%
korting op de toegang tot het Museumhuis
en u bent van harte welkom op exclusieve
Vriendenactiviteiten, die wij jaarlijks organiseren.
Scan de QR code of ga naar:

www.vriendenvanbeeckestijn.nl

Dank voor uw donatie namens het
bestuur
Aad Kalkman, voorzitter
Jorgen Rasmussens, secretaris
Pascal Braker, penningmeester
Carol Pottasch, erfgoedspecialist
Annette Capelle, communicatie

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
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat het ons weten via
communicatie@vriendenvanbeeckestijn.nl.

