
 

 

 

 

Nieuwsbrief 12        Februari 2019 

 

Aan alle betrokkenen van BTH Latesteyn, 
 
 

Tijdens een zeer gezellig samenzijn met de vrijwilligers tijdens de nieuwjaarsborrel 

hebben zij kunnen zien dat de bouw snel vordert. Momenteel is het smetteloos wit 

binnen, daar de stukadoors ook hun werk hebben gedaan, De toiletten en 

doucheruimtes zijn betegeld, het dak is voltooid en een tuiploeg heeft reeds gekapte 

bomen en takken verwerkt tot mooie houtwallen.  

BanBouw denkt eind februari/begin maart het huis op te leveren en direct daarna 

gaan we aan de slag met de inrichting. De meeste zaken staan in bestelling: 

gordijnen zijn ingemeten, de verlichting is gepland en besteld, de keuken kan 

geplaatst worden, de bedden geleverd etc. 

U ziet er wordt hard gewerkt en vooralsnog alle complimenten voor het bouwteam, 

bestaande uit Leo Lavrijssen, Teun Jacobs van BanBouw en onze coördinatoren Kiki en 

Eveline. 

Onze hoveniers, Fons Linders en medewerkers, gaan volgende week reeds aan de 

slag en dan zal het bos omgetoverd worden tot een prachtige bosachtige tuin met 

looppaden naar het vennetje achter in de tuin. Zij zullen begin april gereed zijn met 

hun werkzaamheden. Hoewel Fons Linders rekening houdt met ons magere budget en 

ook een deel van de kosten voor zijn rekening neemt, zijn we wel nog steeds op zoek 

naar sponsoren voor de aanleg van de tuin. 

Er zijn al gespreken gevoerd met de Nuenense huisartsen en met de thuisorganisaties 

die binnen Nuenen actief zijn. Allen staan zeer positief t.o.v. dit initiatief en gaan hun 

volledige medewerking verlenen. 

Hierdoor kunnen we stellen dat we een HUIS voor alle Nuenenaren realiseren. 

 

Inmiddels hebben Kiki en Eveline met nagenoeg alle potentiële vrijwilligers een 

persoonlijk gesprek gevoerd. De vrijwilligers ontvangen binnenkort de uitnodiging voor 

een eendaagse introductiecursus, die gepland staat op 21 of 22 maart.  

In april gaan we dan “droog” oefenen en alles optimaliseren, zodat we in mei 

operationeel kunnen zijn. 

 

 

 



 

 

 

 

Echter, op dit moment bestaat het vrijwilligersbestand uit 50 personen en we willen 

heel graag naar 60 vrijwilligers. We hopen dan ook dat u nog enkele personen kunt 

motiveren om zich voor dit prachtige werk op te geven en zich bij ons aan te sluiten. 

 

De officiële opening staat gepland op 10 mei. Nadere informatie volgt nog. 

Mocht het echter zo zijn dat er, vanaf half april, zich een gast meldt, dan zullen we in 

overleg met de gast, familie en huisarts, al dan niet al tot opname overgaan. 

 

En dan tot slot de Vrienden van Latesteyn. 

De Stichting de Vrienden van….. heeft zich gecommitteerd te zorgen voor de 

instandhouding van ons huis. Hiervoor zijn zij naarstig op zoek naar vele VRIENDEN. We 

zouden buitengewoon blij zijn als ook u zich bij hen aansluit.  

U kunt op de website van de Vrienden (www.vriendenvanlatesteyn.nl) vinden hoe dat 

in zijn werk gaat, of neem even contact op met een van de bestuursleden, zijnde Niek 

Zonneveld vz., Sigrid Hielkema secr., of Ben van der Meijde penningmeester, 

Samen staan we sterk!! 

 

We hopen u weer voldoende op de hoogte gebracht hebben van de ontwikkelingen 

en wensen u een goed maand februari en een prettig carnaval, mocht u daaraan 

deelnemen. 

 

Met veel vriendschappelijke groeten 

het bestuur van het Bijna Thuis Huis Latesteyn 

en mede namens het bestuur van de “Vrienden Van…” 

 

 

Fred Heering, voorzitter. 

 

 

P.S. Vergeet niet de website www.bijnathuishuisnuenen.nl te bezoeken, want daar 

staat steeds het nieuws op. 

http://www.vriendenvanlatesteyn.nl/
http://www.bijnathuishuisnuenen.nl/

