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Beste vrienden, 

Natuurlijk kan ik niet anders dan stil te staan bij hetgeen ons in de voorbije maanden is overkomen.  
Eerst hebben we afscheid moeten nemen van Niek Zonneveld, voorzitter van de Vrienden van  
het BTH. En als we dit enigszins verwerkt hebben, ontvalt ons nog een bestuurslid: Henk Pero.  
Wilma, zoals je zelf zei: ik heb mijn maatje verloren.  
Marianne, zo plotseling, zo alleen.  
We wensen jullie beiden sterkte en warmte toe in deze periode. 
 
Gelukkig kunnen vermelden dat we nieuwe bestuursleden hebben kunnen verwerven. We heten  
onze nieuwe bestuursleden binnen de stichting Vrienden van Latesteyn dan ook van harte welkom.  
Fijn dat jullie ons willen versterken. In de 1e plaats is dat de nieuwe voorzitter Rens van de Nieuwenhof 
en ten 2e het bestuurslid Roland van Pareren. Teruggetreden is de heer Dennis McCurdy, die wij  
natuurlijk heel hartelijk willen bedanken voor zijn inzet. Om persoonlijke redenen heeft hij zijn functie 
neergelegd. 
 
Na het ontvallen van voornoemde steunpilaren van de Stichting Vrienden van het BTH word je je bewust 
dat het leven weer gewoon doorgaat. Onze vrijwilligers en coördinatoren hebben ontzettend hard  
gewerkt in het huis en buiten in de tuin. Op sfeervolle wijze is afscheid genomen van de verschillende 
gasten die bij ons verbleven. Eenieder houdt hier zeer mooie herinneringen aan over en het is fijn  
te horen dat de betreffende familieleden ons een warm hart toedragen en ons huis als persoonlijke  
warme deken hebben ervaren. 
 
En dan natuurlijk de tuin: het zal misschien opgevallen zijn dat er nogal wat bomen om gegaan zijn.  
Zoals overal in Noord-Europa hebben wij ook last van de letterzetter, een klein kevertje dat dennenbomen 
van binnenuit opvreet. Onze tuinploeg heeft ze snel omgezaagd, want anders worden de andere dennen  
ook aangetast. Inmiddels is er ook al weer, naast al andere onderhoudswerkzaamheden, nieuwe aanplant 
verschenen. Rododendrons in diverse kleuren worden op dit moment geplant. Prima weer nog.  
 
Wel hebben met één van onze gasten een probleem moeten onderkennen. Als gasten met een rollator of 
rolstoel naar wil buiten om een wandeling te maken, gaat dat niet op het huidige pad. Daarom zoeken we naar 
een vrijwilliger, stratenmaker, die met de aanwezige stenen, een berijdbaar pad kan aanleggen van het huis 
richting de doorgaande weg via `Leo’s Laantje`. Misschien kent u iemand, die dit zou kunnen oppakken? 
 
 



 

 
 
Inmiddels is ook uitgebreid contact geweest met de thuiszorgorganisaties. U zult zelf wel gelezen  
hebben dat het leveren van thuiszorg een groot probleem is. De kranten staan er vol van. Samen  
met de thuiszorg gaan we bekijken of er in Nuenen, d.m.v. samenwerking, andere mogelijkheden  
zijn zodat gasten zonder problemen vanuit het ziekenhuis toch bij ons geplaatst kunnen worden.  
Denk hier b.v. aan thuiszorg vanaf 10.00 uur. Maar hier komen we binnenkort met de medewerkers  
op terug. Leegstand is geen optie toch! 
 
Het pand is, zoals u misschien heeft waargenomen, beveiligd door de firma van Egdom. Een fantastische 
gift en alles werkt. Pas dus op! Op die camera’s is onlangs het College van B & W waargenomen.  
Burgemeester Houben, de wethouders en de gemeentesecretaris zijn onlangs op bezoek geweest. En  
ik mag rustig stellen dat men onder de indruk was. Latesteyn werd o.a. een edelsteen aan de kroon  
van de gemeente Nuenen c.a. genoemd. We hebben samen met de coördinatoren een goed overleg  
gehad en zij zijn nu op de hoogte van onze exploitatieproblemen voor 2020. Zoals u misschien weet,  
draagt de overheid pas in 2021 bij aan dit initiatief. Per 1 januari 2020 laten we het ministerie van 
Volksgezondheid het aantal gasten weten die in 2019 verbleven in Latesteyn. In 2021 volgt dan  
de vergoeding.   
 
We maken ons op voor 2020 en spreken de hoop uit dat voor Nuenenaren, Latesteyn een plek van  
Dierbare betekenis zal zijn.  
Ik wens u, namens beide besturen en de coördinatoren, een mooi en goed kerstfeest en 
een warm en gelukkig 2020. 
 
 
Fred Heering, vz. Bestuur Latesteyn 
 
 
 
P.S. is het misschien een goed idee om zo in deze kersttijd VRIEND te worden van Latesteyn. Dat kan al 
met een eigen vrijwillige eenmalige bijdrage, of vanaf € 50 per jaar. U mag dat doen op rekeningnummer  
NL 66 RABO 0304071072 t.n.v. De Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen. We zijn een ANBI-stichting,  
dus dat kan belastingvoordeel betekenen. Word a.u.b. lid! Dank u wel.  
https://www.bijnathuishuisnuenen.nl/ 
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