
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF 18 JULI 2022 
 

Het is alweer enige tijd geleden, dat u van ons een nieuwsbrief ontving. We zijn steeds bezig geweest 
met het plaatsten van artikelen in de Nuenense Krant en Rond de Linde. Dit keer toch weer nieuws via 
uw eigen kanaal. 
 
Er is het e.e.a. gebeurd in ons aller huis: We hebben afscheid genomen van Kiki van Luttervelt. En wat 
was dat bijzonder. Een prachtige presentatie door onze twee gasten en daarna een aantal schitterende 
sketchjes; raak en passend bij dit mooie afscheid. Zij blijft bij ons om de vervanging te regelen, 
wanneer Evelyn of Eveline samen vrij zijn. We wensen haar natuurlijk een bijzonder mooie tijd toe 
samen met Remmet, kinderen en kleinkinderen. 
 
Haar plaats is ingenomen door Evelyn van der Burgh, die al enige tijd aan de slag is. Zij was bij ons al 
bekend, omdat ze reeds als vrijwilliger meedraaide in Latesteyn. Wat een mooie coördinator hebben 
we in haar erbij gekregen. Snel ingewerkt en haar plaats gevonden. Chapeau! 
U heeft al kennis mogen maken via haar voorstelrondje bij de vrijwilligers en op onze site. 
 
Verder zal het u niet ontgaan zijn, dat de tuinploeg hard gewerkt heeft dit voorjaar. De planten krijgen 
voortdurend water uit het zelfaangelegde watercircuit en Willem-Jan gaat onvervaard door met het 
omzagen van de bomen op het belendende perceel, waardoor ons pand steeds meer in het zicht en de 
zon komt te liggen. Over de zon gesproken; we hebben, zoals u misschien al gelezen heeft, 
zonnepanelen gekregen van de RABO bank. De helft van de kosten worden betaald en wij zullen de 
andere helft opbrengen. Een prachtige geste en jullie bedankt voor jullie steun. Verder zullen we 
werken aan de aanschaf en aanleg van een warmtepomp, welke we kunnen financieren door de 
sponsor die ons daar geld voor verstrekt.  
 
De bezetting van het huis verloopt goed, dus dat geeft minder zorgen. Wij als bestuur zijn nog steeds 
bezig met de belastingdienst om tot overeenstemming te komen over de afhandeling van zaken die 
betrekking hebben op de BTW afdracht. 
Verder zullen wij binnenkort weer aanschuiven bij de wethouder(s) om wederom bespreekbaar te 
maken hoe om te gaan met de erfpachtkosten en met een bijdrage uit de WMO. 
 
Welnu, we zijn dankbaar dat we zo’n mooi huis mogen hebben met alle medewerking van huisartsen 
en thuiszorgmedewerkers. Voor onze gasten voelt het als een tweede huis en daar gaat het toch 
allemaal om. 
Dank aan jullie allemaal! 
 
Fred Heering 
Voorzitter bestuur BTH Latesteyn.  


