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Art 36 vraag mbt mijn vorige mail  

 

Het Pannekoekhuisje is volgens de lijst van de gemeente in 2016 verkocht. 

Volgens de stichting is het echter in 2015 door de gemeente verkocht voor 50.000 euro 

 

Hoezo staat het dan op de lijst voor 40.000 euro ?  Is het dan ook aan de stichting verkocht? 

 

Het opstellen van dit simpele lijstje heeft ruim drie maanden geduurd terwijl er max 30 dagen 

voor staat. 

Griffier , kunt u er voor zorgdragen dat dit dan bij deze vraag wel gebeurt? 

 

Met vr groet 

 

Rob slewe 

 

 

 
Zelfstandig Bloemendaal 
 

 
 

‘t  
 
ver't Pannekoekenhuisje 

http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/
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De luidklok van 't Pannekoekenhuisje wacht 
op restauratie ! 
De oude ijzeren luidklok is erg aangetast door roest. Een fraaie bronzen luidklok zou weer 
eeuwen mee kunnen gaan. Bloemendalers mogen dan vragen om bij het passeren de klok 
voor hen te luiden bij momenten van viering of van afscheid. 

 
We verwelkomen steeds nieuwe contribuanten die graag bijdragen om 't 
Pannekoekenhuisje de "veilige haven" binnen te loodsen. 

Er zijn nu eind 2015 totaal 26 schenkingen & leningen ontvangen tot een 
bedrag ter grootte van €70.000.  

http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/420744138
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/418990903
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/418990883
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/418959666
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/418792880


De koopovereenkomst met de Gemente Bloemendaal  werd gesloten op 15 juli 
2015 en de koopsom inclusief de kosten koper bedragen bijna €50.000. 

Nu volgt de broodnodige restauratiefase. De kosten zijn door de 
Monumentenwacht in samenwerking met de Provincie Noord Holland begroot 
op ca. €100.000. 

De 1ste fase van de restauratie is op 18 januari 2016 van start gegaan. De 
werkzaamheden aan het dak, de dak-isolatie en de afwatering krijgen hoge 
prioriteit.  

Help ons met het bijeenbrengen van de nodige financiele middelen is ons 
pleidooi. 

Bel met de Stichting via 06 8142 6666 om te overleggen wat voor u een goede 
oplossing is. Dit ook omdat de Belastingdienst bijdragen aan een Culturele 
ANBI Stichting krachtig steunt ! 



 
Dit is de prachtige winterse impressie van het beeldbepalende Bloemendaalse 
Pannekoekenhuisje aan de Mollaan die door Koen Suyk gemaakt werd. kijk op: 
www.koensuyk.nl  

Op de hoogte blijven 
26. mrt, 2015 

Grote schoonmaak 

http://www.koensuyk.nl/


Passanten zullen zeker verschil hebben gezien ... 
Vuil & algen zijn weggewassen. Een hele klus maar het is mooi geworden. 
Gaan we er in de toekomst nano coating op aanbrengen ? Dan hecht er 
stukken minder narigheid op, is de voorspelling ... 

9. jan, 2015 

Steeds meer Bloemendalers reageren 

Bloemendalers vinden dat 't Pannekoekenhuisje behouden moet blijven. Zij 
kennen het van hun eigen jeugd en willen dat hun kinderen re van kunnen 
blijven genieten in de toekomst. Herstel en restauratie is de topprioriteit van de 
Stichting Vrienden. 
Men begint spontaan te vragen hoe dat nu werkt met die fiscaal zo vriendelijke 
giften. Neem contact op en het wordt uit de doeken gedaan. Hulp is erg 
welkom. 

8. jan, 2015 

Toegang straks mogelijk zonder trap op, trap af ! 

de Stichting Vrienden van het Pannekoekenhuisje en de Stichting Thijsses Hof 
hebben afgesproken dat mensen met rolstoel of rollator de ingang van het Hof 
mogen gebruiken om zo de achteringang van het Pannekoekenhuisje zonder 
enige belemmering binnen te gaan ! Dat is goed nieuws. 

11. feb, 

2015 

Kan de klok weer luiden bij bijzondere gelegenheden 
? 

Het schijnt dat de klok geluid werd als er bij voorbeeld rouwwagens 
langskwamen op weg naar een ten aarde bestelling. Dat was een prachtige 
traditie ter ere en nagedachtenis van de overledene. Deze traditie zullen we in 
ere herstellen en graag ten uitvoer brengen wanneer wij een dergelijk verzoek 
ontvangen. 
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De Klok kan weer luiden ! 



De klok op het dak is "gerepareerd". Er komt na vele jaren weer geluid uit. 
Bij restauratie zal er een vervangende bronzen klok moeten komen met de 
bedoeling daar nog een paar eeuwen dienst te doen. 
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Sluiten koopovereenkomst 't Pannekoekenhuisje 

Het sluiten van de koopovereenkomst tussen de Stichting Vrienden van 't 
Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos en de verkopende partij 
Gemeente Bloemendaal is gepland op dinsdag 14 juli a.s. Het markante 
Bloemendaalse erfgoed zal weer in goede staat teruggebracht worden. Die 
verantwoordelijkheid neemt de Stichting over van de Gemeente. Er zal een 
beroep gedaan worden op particuliere bijdragen om de restauratie mogelijk te 
maken. Restauratie zal ca. €100.000 gaan kosten volgens begroting van de 
Monumentenwacht. 

 


