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Aan de slag
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Fantastische artikelen voor nieuwsbrieven schrijven
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Uw eigen afbeeldingen toevoegen
In april van dit jaar stuurden wij de eerste nieuwsbrief
aan alle bewoners en belanghebbenden rond2 het
Lezers de weg wijzen naar andere artikelen
2
Landgoed Dennenheuvel. Het terrein en de gebouwen zijn eigendom van de zusters van de Goede
Een artikel voor iedereen
3
Herder. De zusters wonen in Klooster Euphrasia dat deel uitmaakt van de locatie Dennenheuvel/
Een artikel inpassen in een beperkte ruimte
3
Euphrasia waar Stichting Sint Jacob zorg aan ouderen
verleent. In de nieuwsbrief geeft het klooster
De onderdelen van een nieuwsbrief
5
informatie over ontwikkelingen met betrekking tot het landgoed en de toekomst van de zusters in
Bloemendaal. Alleen de eerste nieuwsbrief werd huis-aan-huis verspreid. Zoals aangekondigd is er nu
alleen een digitale versie. Bijna 100 mensen en instanties hebben zich daarvoor aangemeld.

Sint Jacob, Syntrus Achmea en Euphrasia
verkennen samenwerkingsmogelijkheden
In april van dit jaar presenteerde Klooster Euphrasia de ‘Structuurvisie Landgoed Dennenheuvel’ aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal. Wethouder Tames Kokke
regeerde positief op de kwaliteit van het onderzoek en de visie die hem werd aangeboden door zuster
Alphonsa Donders, overste van de zusters van de Goede Herder. De structuurvisie is bedoeld om te
worden ingepast in het nieuwe bestemmingsplan Bloemendaal en moet daarmee toekomstige
ontwikkelingen op het landgoed verantwoord mogelijk maken.
In de maanden daarna heeft er overleg plaatsgevonden met zeven partijen die belangstelling toonden
voor de aankoop en ontwikkeling van het landgoed. Het bestuur van Klooster Euphrasia liet op 7
november aan deze belangstellenden weten dat zij vooralsnog met Stichting Sint Jacob verder in gesprek
wil gaan. Sint Jacob huurt momenteel de locatie Dennenheuvel/Euphrasia van de zusters van de Goede
Herder en biedt er gespecialiseerde ouderenzorg van hoge kwaliteit.
Op 6 december vond het eerste overleg plaats tussen de Raad van Bestuur van Stichting Sint Jacob, een
vertegenwoordiger van Syntrus Achmea Vastgoed en vertegenwoordigers van het bestuur van Klooster
Euphrasia. Syntrus Achmea Vastgoed belegt, financiert en ontwikkelt vastgoed voor Nederlandse
pensioenfondsen en is al enkele jaren partner in nieuwe ontwikkelingen van Sint Jacob. In het overleg is
afgesproken samen te verkennen of, en zo ja onder welke voorwaarden overeenstemming kan worden
bereikt over aankoop en ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel door Sint Jacob en Syntrus Achmea
Vastgoed. Deze verkenning vindt plaats in de eerste helft van 2012. Pas daarna besluiten partijen of, en
zo ja hoe zij samen verder gaan. Tijdens de verkenningsfase zullen door partijen geen verdere
inhoudelijke mededelingen worden gedaan. Zodra er nieuws is over de procesvoortgang zullen de
samenwerkende partijen dat bekend maken omdat zij zeer hechten aan open communicatie en
transparantie.
Het bestuur van Klooster Euphrasia is blij met deze nieuwe stap en ziet de komende maanden met
vertrouwen tegemoet.

Groot onderhoud
Klooster Euphrasia heeft de Stichting Landschap Noord-Holland opdracht (LNH) gegeven om groot
onderhoud uit te voeren op het landgoed. De randen van het terrein die aan de openbare weg liggen, of
grenzen aan particuliere tuinen zullen worden opgeschoond. De deskundige medewerkers van LNH
zullen daarbij lage begroeiing deels verwijderen. Noodzakelijk snoeiwerk wordt ook uitgevoerd. De
takken worden zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt. Het eventueel kappen of toppen van bomen wordt
vóóraf met de gemeente Bloemendaal en LNH bekeken omdat een deel van het landgoed de status
Natura 2000 heeft en dus beschermd natuurgebied is. De werkzaamheden worden voor half maart 2012
uitgevoerd. Klooster Euphrasia beoogt zo bij te dragen aan een goede woonomgeving en natuur- en
cultuurbehoud.

Storten tuinafval en illegaal kappen
Op verschillende plaatsen op het landgoed hebben mensen tuinafval over het hek gestort. Maar er liggen
soms ook andere afvalstoffen al dan niet verpakt in plastic zakken. Dat het storten van afval verboden is,
weet iedereen. Het kappen van bomen op het terrein van een ander is ook illegaal en onacceptabel maar
op het landgoed van de zusters helaas wel gebeurd. Klooster Euphrasia hoopt dat omwonenden hun
verantwoordelijkheid nemen en mensen op hun wangedrag aanspreken en/of zaken aan het klooster
melden. De directeur van het klooster voert hierover ook overleg met de gemeente Bloemendaal en
doet aangifte van ernstige onregelmatigheden.

Spelende kinderen
Regelmatig spelen er kinderen in het bos op het landgoed van Klooster Euphrasia. Zij komen op het
terrein via gaten in het hekwerk die telkens worden hersteld. Het is voor kinderen een heel aantrekkelijk
gebied maar het spelen is er niet zonder risico. Vallende takken of omgevallen bomen zijn gevaarlijk en
dat geldt zeker voor ‘het moeras’ bij de oude zandafgraving. Ouders en kinderen zijn gewaarschuwd. Het
is overigens verboden zich op het terrein te begeven. Het klooster is niet aansprakelijk voor eventuele
ongevallen of schade.

Het bestuur, de zusters en medewerkers van Klooster Euphrasia wensen u

Zalig Kerstfeest en gelukkig 2012
Meer informatie gewenst?
De directeur van Klooster Euphrasia, de heer Hubert H.M. Janssen, is verantwoordelijk voor communicatie en treedt op als
woordvoerder van de zusters van de Goede Herder. Hij is graag bereid op vragen in te gaan. De heer Janssen is in principe drie
dagen per week in Bloemendaal en het beste bereikbaar via email: directie@zustersdegoedeherder.nl (of telefonisch 0238924964).

Deze nieuwsbrief wordt alleen digitaal uitgegeven!
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of zich afmelden?
Geef dan uw naam, adres en e-mailgegevens door via:
administratie@zustersdegoedeherder.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt
minimaal 2 x per jaar onder
verantwoordelijkheid van het
bestuur van Klooster
Euphrasia in Bloemendaal

