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Eerste verkenning afgerond

Aan de slag

1

Fantastische artikelen voor nieuwsbrieven schrijven

1

Uw eigen afbeeldingen toevoegen

2

Lezers de weg wijzen naar andere artikelen

2

Een artikel voor iedereen

3

Een artikel inpassen in een beperkte ruimte

3

Zoals beloofd melden wij nieuws met betrekking totDede
ontwikkelingen rondom de (her-)ontwikkeling
onderdelen van een nieuwsbrief
5
van Landgoed Dennenheuvel. In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat de eerste verkenning van
Stichting Sint Jacob, Syntrus Achmea en Klooster Euphrasia na de zomervakantie zou worden afgerond.
Betrokken partijen maken het volgende bekend.
Stichting Sint Jacob, Syntrus Achmea Vastgoed en vertegenwoordigers van het bestuur van Klooster
Euphrasia hebben 4 september jl. de eerste verkenning naar de mogelijkheid en voorwaarden met
betrekking tot de aan-/verkoop en ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel afgerond. Het is bekend
dat de partijen hechten aan open communicatie en transparantie, daarom berichten wij u dat de
gesprekken en samenwerking gedurende de verkenningsfase constructief waren.
St. Jacob en Syntrus Achmea willen graag verder meewerken aan de herontwikkeling van het landgoed.
Het bestuur van Klooster Euphrasia beraadt zich nog over de beste aanpak en haar eigen rol daarin. Het
klooster wil in principe niet zelf als ontwikkelaar gaan optreden. Omdat Klooster Euphrasia deel uitmaakt
van de wereldwijd opererende congregatie van de Zusters van de Goede Herder zal er ook
overleg plaatsvinden met het internationaal bestuur van de congregatie. Zodra over een en ander meer
duidelijkheid bestaat, melden wij dat.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief mag rond de jaarwisseling worden verwacht of zoveel eerder als er belangrijk
nieuws te melden is.

Informatie?
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 eventueel telefonisch
023-8924964.

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

