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Klooster bereidt vervolgstappen voor
Uw eigen afbeeldingen toevoegen
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spelen ook buitenlandse vertegenwoordigers van de congregatie van de zusters van de Goede Herder
een rol. Een en ander betekent dat de voorbereidingen meer tijd vragen dan menigeen verwacht.
Overigens vindt bijna niemand dat heel erg in deze crisistijd met een stagnerende onroerend goed markt
en grote veranderingen in de manier waarop de ouderenzorg in Nederland wordt gefinancierd.
Stichting Sint Jacob en Syntrus Achmea Vastgoed blijven de ontwikkelingen geïnteresseerd volgen.
Ondertussen lopen er procedures bij de Raad van State in verband met het nieuwe bestemmingsplan
Bloemendaal. Het klooster volgt het proces met belangstelling en wordt net als andere
belanghebbenden voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang.

Onderhoud door Landschap Noord-Holland
Stichting Landschap Noord-Holland is vorig jaar begonnen met onderhoud aan de bosrand van het
Landgoed Dennenheuvel. Veel omwonenden en de gemeente Bloemendaal reageerden positief op dat
initiatief. De kwaliteit en het bijzonder karakter van het duinbos werden op verschillende plaatsen in
volle glorie zichtbaar. In de eerste maanden van het nieuwe jaar herhaalt LNH het opschonen van de
bosranden. Bovendien zal LNH vanaf april 2013 een belangrijk aandeel krijgen in het normale
tuinonderhoud rond Klooster Euphrasia en Dennenheuvel. In verband met de pensionering van tuinman
Theo van Norden zal een deel van het onderhoud aan LNH worden toevertrouwd. De doelstellingen en
werkwijze van LNH, bijvoorbeeld door de inzet van reïntegranten, sluiten goed aan bij de missie van de
zusters die in 73 landen opkomen voor mensen in een kwetsbare positie.
Bestuur, zusters, directeur en medewerkers van Klooster Euphrasia wensen u van harte:

Gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013
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
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