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Voorwoord
Voor	u	ligt	het	jaarverslag	van	de	stichting	Leendert	Vriel	Hof	van	Twente.	Net	als	
elk	jaar	spreken	wij	hierin	onze	waardering	uit	voor	het	werk	dat	onze	vrijwilligers	
ook	dit	 jaar	weer	voor	onze	zieke	medemens	wilden	verrichten.	Het	is	fijn	dat	er	
mensen	zijn	die	er	willen	zijn	als	medemensen	in	hun	moeilijkste	periode	van	hun	
leven	zijn	aangekomen.	Als	bestuur	van	deze	stichting	hebben	we	daar	heel	veel	
waardering	voor.

Ook	 de	 betrokkenen	 en	 de	 familieleden	 van	 betrokkenen	 spreken	 heel	 vaak	
hun	waardering	uit	 voor	de	ondersteuning	die	 zij	 ontvangen.	Met	verwondering	
ontvangt	men	 soms	 onze	 vrijwilligers,	 beseffend	 dat	 het	 bijzonder	 is	 dat	 er	 nog	
steeds	 mensen	 zijn	 die	 je	 belangeloos	 willen	 bijstaan.	 Zo	 willen	 wij	 graag	 een	
steunpunt	zijn	in	een	wereld	waar	naast	heel	veel	onmenselijkheid	ook	nog		Wel	
Zijn	wordt	nagestreefd.	

Veel	dank	spreken	wij	ook	uit	naar	onze	coördinatrice,	die	op	een	heel	plezierige	en	
deskundige	wijze	leiding	geeft	aan	de	organisatie.

Wij	willen	iedereen	bedanken,	die	de	stichting	financieel	hebben	ondersteund.	
Daar	zijn	wij	zeer	erkentelijk	voor,	want	ook	onze	stichting	werkt	met	geld	om	de	
noodzakelijke	activiteiten	te	bekostigen.

Dit	jaar	hebben	we	ons	bestuur	versterkt	met	J.K.	Dekker,	gepensioneerd	huisarts	
te	Goor.

Het	bestuur,	
Y.	de	Jong,	voorzitter/secretaris.
R.	Reedijk,	penningmeester.
J.K.	Dekker.
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Mevrouw Hansje Bruining in: ‘15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg’,
door Jos Aarnoudse in Tijd als geschenk.
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Net als elk jaar spreken wij 
hierin onze waardering uit voor het werk dat onze vrijwilligers ook dit jaar weer voor onze zieke 
medemens wilden verrichten. Het is fijn dat er mensen zijn die er willen zijn als medemensen in hun 
moeilijkste periode van hun leven zijn aangekomen. Als bestuur van deze stichting hebben we daar heel 
veel waardering voor. 
 
Ook de betrokkenen en de familieleden van betrokkenen spreken heel vaak hun waardering uit voor de 
ondersteuning die zij ontvangen. Met verwondering ontvangt men soms onze vrijwilligers, beseffend dat 
het bijzonder is dat er nog steeds mensen zijn die je belangeloos willen bijstaan. Zo willen wij graag een 
steunpunt zijn in een wereld waar naast heel veel onmenselijkheid  ook nog  Wel Zijn wordt nagestreefd.  
 
Veel dank spreken wij ook uit naar onze coördinatrice, die op een heel plezierige en deskundige wijze 
leiding geeft aan de organisatie. 
 
Wij willen iedereen bedanken, die de stichting financieel hebben ondersteund.  
Daar zijn wij zeer erkentelijk voor, want ook onze stichting werkt met geld om de noodzakelijke 
activiteiten te bekostigen. 
 
Dit jaar hebben we ons bestuur versterkt met J.K. Dekker, gepensioneerd huisarts te Goor. 
 
Het bestuur,  
Y. de Jong, voorzitter/secretaris. 
R.Reedijk, penningmeester. 
J.K Dekker, lid. 
  

      
 
   Mevrouw Hansje Bruining in 15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg, 
   door Jos Aarnoudse in Tijd als geschenk. 
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Doelstelling en werkwijze
	 De	 Stichting	 Leendert	Vriel	Hof	 van	 Twente	 is	 in	 2008	 tot	 stand	 gekomen	door	
een	samenvoeging	van	de	Stichting	Leendert	Vriel	Delden	en	de	Stichting	Leendert	
Vriel	Goor.	Beide	stichtingen	streefden	hetzelfde	doel	na,	namelijk	het	verlenen	van	
hulp	en	begeleiding	aan	patiënten	in	hun	laatste	levensfase	en	wel	zodanig	dat	hun	
verzorging	thuis	kan	plaatsvinden.	Deze	hulp	en	begeleiding	strekken	zich,	samen	
met	eventuele	nazorg,	ook	uit	tot	de	naaste	verwanten	van	de	patiënt.

Het	werkgebied	van	deze	stichting	omvat	de	gehele	Gemeente	Hof	van	Twente.
De	volgende	taken	worden	in	de	terminale	zorg	vervuld:
•	Het	organiseren	van	de	mantelzorg	bij	iemand	in	de	laatste	levensfase
•	Het	leveren	van	persoonlijke	zorg	aan	de	stervende
•		Het	overdragen	van	kennis	op	het	terrein	van	‘omgaan	met	en	het	zorgen	voor’	
iemand	in	de	laatste	levensfase.

Kenmerk	voor	deze	vorm	van	hulpverlening	is	‘het	hebben	van	tijd”	en	het	“er	zijn’.	

Goede	samenwerking	met	huisartsen,	vertegenwoordigers	van	thuiszorgorganisaties		
binnen	de	gemeente	Hof	van	Twente	en	pastores	was	en	blijft		een	eerste	vereiste	.	
 
Op	initiatief	van	mevrouw	Els	Koldewijn	werd	in	1980	de	eerste	stichting	Leendert	
Vriel	 te	 Enschede	 opgericht.	 Dit	 was	 de	 eerste	 stichting	 vrijwilligers	 terminale	
zorg	in	Nederland.	 In	2020	is	onze	coördinatrice	samen	met	Ans	Eshuis	naar	een	
bijeenkomst	geweest	van	de	Leendert	Vriel	stichting	Enschede/Haaksbergen,	waar	
mevrouw	Koldewijn	een	geldbedrag	ter	waarde	van	€	15.000	overhandigde	aan	de	
Stichting	Leendert	Vriel	Twente.	Dit	was	een	resterend	bedrag	van	een	gift	die	zij	
in	1991	van	KWF	had	ontvangen	en	wenste	dat	dit	geld	zou	worden	ingezet	voor	
scholing	van	vrijwilligers	en	ondersteuning	van	hospices.	Een	prachtig	gebaar.
 
In	1984	werd	de	landelijke	stichting	Vrijwilligers	Terminale	Zorg	opgericht.	
Per	1	januari	2005	vond	een	fusie	plaats	tussen	de	landelijke	vereniging	Vrijwilligers	
Terminale	Zorg	en	de	vereniging	Vrijwilligers	Hospicezorg	Nederland.
De	naam	van	de	organisatie	luidt:	Vrijwilligers	Palliatieve	Terminale	Zorg.
Een	bezoek	aan	de	website	www.vptz.nl		is	zeker	de	moeite	waard.



Bij het logo van de Hof van Twente is alleen 
de gemeente Hof van Twente donkerrood.

De stichting Vrienden Leendert Vriel Hof van Twente
Deze	stichting	is	opgericht	om	het	wel	en	wee	van	de	stichting	Leendert	Vriel	Hof	van	
Twente	te	ondersteunen.	Vrijwillige	giften	kunnen	op	het	banknummer,	NL44SNSB0	
873872657,	van	deze	stichting	worden	gestort.	Onvoorziene	uitgaven	en	attenties	
kunnen	t.b.v.	de	Stichting	Leendert	Vriel	‘Hof	van	Twente’	hieruit	worden	bekostigd.
In	2020	heeft	mevr.	H.	de	Wit	haar	lidmaatschap	van	het	bestuur	beeindigd.	Vanuit	
de	groep	vrijwilligers	heeft	mevrouw	E.	Engelsman	haar	plaats	ingenomen.
Het	bestuur	is	dit	jaar	vanwege	de	corona	pandemie	niet	bijeen	geweest.
Het	bestuur	bestaat	in	2020	uit:
Dhr.	F.	Tusveld,	voorzitter/penningmeester.
Mevr.	T.A.P.	Joosten,	secretaris.
Mevr.	E.J.	Engelsman,	lid.
Dhr.	Y.	de	Jong,	lid.	
.
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De stichting Leendert Vriel Twente
Onze	Stichting	Leendert	Vriel	‘Hof	van	Twente’	participeert	in	de	stichting	Leendert	
Vriel	Twente,	waarvan	de	volledige	naam	Vrijwillige	Palliatieve	Terminale	Thuiszorg	
Leendert	Vriel	Twente,	VPTZ.	L.V.	Twente,	is.
Hierin	 zijn	 de	 regionale	 stichtingen	 vertegenwoordigd.	 Dit	 zijn	 de	 Stichting	 VPTZ	
Leendert	 Vriel	 Almelo	 e.o.,	 de	 St.	 Leendert	 Vriel	 Enschede/Haaksbergen,	 de	 St.	
Leendert	Vriel	Hengelo/Borne	e.o.,	de	St.	Leendert	Vriel	N.O.Twente	en	de	St.	Leendert	
Vriel	Hof	van	Twente.Binnen	deze	stichting	worden	zaken	onderling	afgestemd.
Als	 voorbeeld	dient	het	 gezamenlijke	 logo,	 zoals	 hieronder	 afgebeeld.	De	bloem	
heeft	de	vorm	van	Twente	en	de	5	onderdelen	zijn	de	vijf	aparte	stichtingen.

.

Uit: ‘35 jaar Leendert Vriel Enschede Haaksbergen’
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De stichting Leendert Vriel Twente. 
 
Onze Stichting Leendert  Vriel  “ Hof van Twente”  participeert in de stichting Leendert Vriel Twente, 
waarvan de volledige naam Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg Leendert Vriel Twente, VPTZ. L.V. 
Twente, is. 
Hierin zijn de regionale stichtingen vertegenwoordigd. Dit zijn de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo 
e.o. , de St. Leendert Vriel Enschede/Haaksbergen, de St. Leendert Vriel Hengelo/Borne e.o., de St. 
Leendert Vriel N.O.Twente en de St. Leendert Vriel Hof van Twente. 
Binnen deze stichting worden zaken onderling afgestemd. 
Als voorbeeld dient het gezamenlijke logo, zoals hieronder afgebeeld. De bloem heeft de vorm van 
Twente en de 5 onderdelen zijn de vijf aparte stichtingen. 
 

 
Bij het logo van de Hof van Twente is alleen de gemeente Hof van Twente donkerrood.  

 
De Stichting Vrienden Leendert Vriel Hof van Twente. 
 
Deze stichting is opgericht om het wel en wee van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente  
te ondersteunen.  Vrijwillige giften kunnen op het banknummer, NL44SNSB0 873872657, van deze 
stichting worden gestort. Onvoorziene uitgaven en attenties kunnen t.b.v. de Stichting Leendert Vriel 
“Hof van Twente” hieruit worden bekostigd. 
In 2020 heeft mevr. H. de Wit haar lidmaatschap van het bestuur beeindigd. Vanuit de groep vrijwilligers 
heeft mevrouw E. Engelsman haar plaats ingenomen. 
Het bestuur is dit jaar vanwege de corona pandemie niet bijeen geweest. 
Het bestuur bestaat in 2020 uit: 
Dhr. F. Tusveld, voorzitter/penningmeester. 
Mevr. T.A.P. Joosten, secretaris. 
Mevr. E.J. Engelsman, lid. 
Dhr. Y. de Jong, lid.  
 

 
Uit 35 jaar Leendert Vriel Enschede Haaksbergen 

 
 
 



Bestuur van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente
In	 het	 jaar	 2020	 brak	 de	 Corona	 pandemie	 uit.	 Daardoor	 ontstond	 een	 vreemd	
jaar	waarbij	 voor	 een	 deel	 niet	 gewaakt	 kon	worden.	Omdat	we	 een	 zeer	 klein	
bestuur	hebben	kon	er	toch	nog	zes	keer	worden	vergaderd	om	de	noodzakelijke	
maatregelen	te	bespreken,	samen	met	de	coördinatrice.
Onderwerpen	die	daarbij	aan	bod	kwamen	waren:
1.			Nieuwe	vrijwilligers.
2.			Bijscholing.		
3.			Begroting	en	financiële	uitgaven.
4.			Omvang	hulpvraag.
5.			Mogelijkheden	voor	het	oprichten	van	een	hospice.
6.			Contacten	bestuurlijk	overleg	in	de	Regio	Twente.
7.			Jaarlijks	uitje	voor	de	vrijwilligers.	
8.			Vrijwilligersdag	Borne.
9.			Jaarafsluiting.
10.		Overleg	met	het	bestuur	van	de	Stichting	Vrienden	Leendert	Vriel	Hof	van	Twente.	

Ook	 in	 2020	 vond	 een	 aantal	 keren	 overleg	 plaats	 tussen	 de	 voorzitters	 en	
penningmeesters	van	de	Twentse	instellingen	voor	terminale	zorg,	aangesloten	bij	
de	de	stichting	Leendert	Vriel	Twente.

Onderzoek naar het oprichten van een hospice
Vanuit	de	vrijwilligers	van	onze	stichting	is	de	vraag	gekomen	om	een	onderzoek	te	
starten	naar	het	oprichten	van	een	hospice	in	de	gemeente	Hof	van	Twente.	Na	een	
korte	verkennende	fase	is	dit	project	degelijk	aangepakt.	Het	bestuur	heeft	de	heer	
Jan	van	der	Linde,	voormalig	 lid	Raad	van	Bestuur	van	een	zorginstelling,	bereid	
gevonden	hierin	deel	te	nemen.	Inmiddels	is	er	een	financieel	5	jaren	plan	en	een	
beleidsplan	 opgesteld,	 waarin	 vrijwilligers,	 de	 coördinatrice,	 de	 penningmeester	
en	 de	 heer	 Van	 de	 Linde	 een	 flink	 aandeel	 hadden.	 Voorts	 zijn	 er	 verkennende	
gesprekken	 met	 diverse	 instanties	 gevoerd	 en	 is	 er	 een	 projectaanvraag	 voor	
subsidie	bij	de	provincie	opgesteld	met	de	Twentse	Noabers	voor	een	onderzoek	
naar		de	haalbaarheid.	In	2021	wordt	een	vervolg	aan	dit	initiatief	gegeven.

De organisatie L .V. Hof van Twente
De	organisatie	bestaat	uitsluitend	uit	vrijwillig(st)ers.
Deze	bestond	in	2020	uit:
1	coördinatrice	en
15	vrijwilligsters.
Bij	afwezigheid	van	de	coördinatrice	worden	de	taken	voor	de	directe	uitvoering	
van	de	coördinatie	ondergebracht	bij	een	van	de	andere	vrijwiligers.	Als	bestuur	zijn	
we	hier	heel	erkentelijk	voor,	omdat	de	organisatie	dan	vlekkeloos	kan	doordraaien.
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De coördinatie
De	algemene	taken.
-		Het	bereikbaar	zijn	voor	hulpaanvragen.
-		Het	begeleiden	van	de	hulpverlening	door	ondersteuning	van	de	mantelzorg	en	de	
stervende.

-	Het	werven	en	selecteren	van	nieuwe	vrijwillig(st)ers.
-		Het	organiseren	van	groepsbijeenkomsten	en	bevordering	van	deskundigheid	van	
de	vrijwillig(st)ers.

-		Het	organiseren	van	scholing	voor	nieuwe	vrijwillig(st)ers	in	overleg	met	de	Twentse	
Stichtingen	voor	Terminale	thuiszorg

-		Het	 organiseren,	 coördineren	 en	 begeleiden	 van	 de	 vrijwillig(st)ers	 die	 ingezet	
worden	bij	een	hulpaanvraag

-	Het	adviseren	van	het	bestuur	aangaande	terminale	zorg.
-		Het	onderhouden	van	externe	kontakten	met	thuiszorgorganisaties,	Zorginstellingen	
en	artsen.

-	Het	geven	van	voorlichting	en	verzorgen	van	publiciteit
-	Overleg	met	collega-coördinatoren	op	regionaal	en	provinciaal	niveau.
-	Het	houden	van	een	gesprek	over	het	functioneren	van	de	vrijwilliger.

Bijeenkomsten vrijwilligsters en scholing
-		Normaal	 houden	 de	 vrijwilligers	 maandelijkse	 bijeenkomsten	 waarbij	 o.m.	 de	
zorg	 bij	 patiënten	 wordt	 geëvalueerd.	 Vanwege	 de	 corona	 pandemie	 werd	 dit	
jaar	alleen	in	januari,	februari,	maart	en	september	samengekomen.	De	overige	
communicatie	ging	via	de	email,	de	telefoon	en	soms	aan	de	voordeur.

-		In	het	afgelopen	kalender	jaar	kon	maar	één	vrijwilliger	naar	een	cursus	van	de	
landelijke	VPTZ.	Alle	overige	cursussen	werden	opgeschort.

-	De	regio	dag	voor	alle	vrijwilligers	in	Borne	is	dit	jaar	i.v.m.	Corona	niet	doorgegaan.
-		Normaal	 wordt	 het	 jaar	 afgesloten	 met	 een	 eindejaarsbijeenkomst,	 waarin	
nog	 even	 teruggekeken	 wordt	 naar	 het	 voorbije	 jaar.	 Omdat	 dit	 vanwege	 de	
coronapandemie	dit	 jaar	niet	mogelijk	was,	heeft	 iedereen	een	kerstbrood	met	
een	bedankkaart	met	goede	wensen	thuisgebracht	gekregen.

Corona maatregelen
Afhankelijk	 van	 de	 crisis	 situatie	 tijdens	 de	 corona	 pandemie	 werd	 besloten	
soms	helemaal	niet	te	gaan	waken	(	 in	de	ergste	periode)	en	soms	onder	strikte	
voorwaarden.	Daartoe	was	een	protocol	opgesteld	wat	we	sindsdien	gebruiken.	Dit	
geeft	o.m.	aan	het	gebruik	van	mondkapjes,	schorten	en	handschoenen.
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Badges
Vanwege	de	professionaliteit,	 die	wij	 als	 vrijwilligersorganisatie	willen	uitstralen,	
dragen	 onze	 vrijwilligers	 badges	 met	 foto	 en	 logo.	 Hiermee	 willen	 we	 ook	 de	
herkenbaarheid	van	onze	vrijwilligers	voor	onze	patiënten	verhogen.					

Publiciteit
De	Stichting	Leendert	Vriel	Hof	van	Twente	wordt	elke	week	vermeld	op	de	pagina	
van	het	Hofweekblad	bij	medische	diensten.	
In	januari	2020	hebben	Hermien	de	Wit,	als	vertrekkende	vrijwilligster	en	Marian	
Aarnink	als	komende	vrijwilligster	een	interview	gegeven	in	het	Hofweekblad.		

Op	kerkradio	Goor	 is	Pietie	Krabbendam	 in	 januari	 geïnterviewd	over	haar	werk	
als	 coördinator	 bij	 Leendert	 Vriel.	 In	 februari	 hebben	 Ine	 Kaptein,	 coördinator	
van	 de	 Stichting	 Leendert	 Vriel	 in	Oldenzaal	 en	 van	 het	 hospice	Holos	 en	 Pietie	
Krabbendam,	 coördinator	 Stichting	 Leendert	 Vriel	 Hof	 van	 Twente	 voorlichting	
gegeven	aan	de	leden	van	de	KBO,	senioren	Hengevelde.		

Giften
Familie	 van	 patiënten,	 waar	 we	 gewaakt	 hebben,	 doneren	 vaak	 een	 gift	 uit	
dankbaarheid	voor	de	verleende	diensten.	Dat	stellen	we	erg	op	prijs.	

Jaarlijks uitje
Op	 4	 augustus	 kon	 toch	 het	 jaaruitje	 voor	 de	 vrijwilligers	
plaatsvinden.	Dit	keer	werd	onder	leiding	van	een	deskundige	
stadsgids	een	rondwandeling	door	Delden	gemaakt.	Vooraf	en	
na	afloop	werd	resp	gebak	en	een	coupe	 ijs	genuttigd	bij	de	
Sevenster	in	Delden.	Uiteraard	ging	alles	corona	proof.	

De	waterpomp	met	op	de	achtergrond	‘De	Kroon’.	
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Badges. 
Vanwege de professionaliteit, die wij als vrijwilligersorganisatie willen uitstralen, dragen onze vrijwilligers 
badges met foto en logo. Hiermee willen we ook de herkenbaarheid van onze vrijwilligers voor onze 
patiënten verhogen.          

 
Publiciteit 
De Stichting Leendert Vriel  Hof van Twente wordt elke week vermeld op de pagina van het Hofweekblad 
bij medische diensten.  
In januari 2020 hebben Hermien de Wit, als vertrekkende vrijwilligster en Marian Aarnink als komende 
vrijwilligster een interview gegeven in het Hofweekblad.  
 

 
 
 
Op kerkradio Goor is Pietie Krabbendam in januari geïnterviewd over haar werk als coördinator bij 
Leendert Vriel.  
In februari hebben Ine Kaptein, coördinator van de Stichting Leendert Vriel in Oldenzaal en van het 
hospice Holos en Pietie Krabbendam, coördinator Stichting Leendert Vriel Hof van Twente voorlichting 
gegeven aan de leden van de KBO, senioren Hengevelde.   

 
Giften 
Familie van patiënten, waar we gewaakt hebben, doneren vaak een gift uit dankbaarheid voor de 
verleende diensten. Dat stellen we erg op prijs.  
 
Jaarlijks uitje. 

     
Op 4 augustus kon toch het jaaruitje voor de 
vrijwilligers plaatsvinden. Dit keer werd onder 
leiding van een deskundige stadsgids een 
rondwandeling door Delden gemaakt.  Vooraf en 
na afloop werd resp gebak en een coupe ijs 
genuttigd bij de Sevenster in Delden.  Uiteraard 
ging alles corona proof.  
 
De waterpomp met op de achtergrond  
“De Kroon”.  
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gegeven aan de leden van de KBO, senioren Hengevelde.   

 
Giften 
Familie van patiënten, waar we gewaakt hebben, doneren vaak een gift uit dankbaarheid voor de 
verleende diensten. Dat stellen we erg op prijs.  
 
Jaarlijks uitje. 

     
Op 4 augustus kon toch het jaaruitje voor de 
vrijwilligers plaatsvinden. Dit keer werd onder 
leiding van een deskundige stadsgids een 
rondwandeling door Delden gemaakt.  Vooraf en 
na afloop werd resp gebak en een coupe ijs 
genuttigd bij de Sevenster in Delden.  Uiteraard 
ging alles corona proof.  
 
De waterpomp met op de achtergrond  
“De Kroon”.  
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AVG
Het	bestuur	heeft	een	document	opgesteld,	waarin	is	aangegeven	hoe	binnen	de	
St.	L.V.	Hof	van	Twente	de	documenten	worden	beheerd:	AVG-organisatie	L.V.	Hof	
van	Twente.	Alle	vrijwilligers	hebben	een	document	ondertekend,	waarin	verklaard	
wordt	dat	zij	de	opgestelde	AVG-regels	zullen	naleven.

Vertrouwenspersonen
Voor	 L.V.	 Twente	 zijn	 twee	 vertrouwenspersonen	 aangesteld.	 Onze	 vrijwilligers	
hebben	 kennisgemaakt	 met	 de	 heer	 Lex	 Schreuder,	 die	 de	 belangen	 van	 de	
vrijwilligers	van	L.V.	Hof	van	Twente	behartigt.	De	heer	Schreuder	heeft	gemaild	dat	
er	geen	vragen	zijn	geweest.		

Overzicht hulpverlening in 2020
In	 dit	 jaar	 zijn	 er	 22	 aanvragen	 om	hulp	 geweest.	 Vanwege	 de	 onzekerheid	 van	
corona	besmetting	zijn	daarvan	9	niet	bezocht.	Van	de	13	overigen	zijn	uiteindelijk	
8	geholpen.
	 	 	 	 begroot	2020	 	 gerealiseerd	2020
Aantal	hulpaanvragen		 	 20	 	 	 13
Aantal	hulpinzetten	 	 10	 	 	 8
Aantal	uren	hulpinzet	 									 400		 	 	 320
Aantal	zorgnachten	 	 45	 	 	 30
Aantal	zorgochtenden/middagen	 --	 	 	 20
Aantal	uren	coördinatie	 	 200	 	 	 391

De	hulpinzetten	waren	bij	8	mensen	afkomstig	uit	de	volgende	kernen:
Delden	3	personen,	Goor	1	persoon,	Markelo	2	personen,	Diepenheim	1	persoon,	
Hengevelde	1	persoon

NAMEN EN ADRESSEN per 1 januari 2020
Stichting Leendert Vriel ‘Hof van Twente’

Postadres
Rupperink	1,	7491	GP	Delden
Website: leendertvriel.nl/hof-van-twente

Bestuur
Hr.	Y.	de	Jong,	voorzitter/secretaris,	ypedejong4@gmail.com
Hr.	R.A.	Reedijk,	penningmeester,	martronr@caiway.nl
Hr.	J.K.	Dekker,	lid,	jkdekker03@gmail.com

Coördinatrice
Mevr.	P.	Krabbendam-Roobol	T:	06-12884477	
E:	p.roobol@krabbendam.net	of	mailadres	hofvantwente@leendertvriel.nl
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Mevr.	M.	Aarnink
Mevr.	I.	Admiraal
Mevr.	W.	Brunnekreeft	
Mevr.	E.	Engelsman
Mevr.	A.	Eshuis
Mevr.	E.	Groothengel	

Mevr.	J.	Hoentjen	
Mevr.	H.	Kevelham
	Mevr.	M.	Kogelman
Mevr.	R.	Nijhof	
Mevr.	A.	Smit
Mevr.	P.	Quee

Mevr.	A.	Stoevenbeld,	
Mevr.	D.Vossebeld
Mevr.	I.	Vreeling
Mevr.	J.G.	Westerik.	

Vrijwilligsters per 1 januari 2020

Uit Antenne, maart 2016 
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 Mutaties in het vrijwilligers bestand. 
 
Dit jaar mochten we weer een nieuwe vrijwilligster begroeten: Mevrouw Irmgard Admiraal, woonachtig in 
Goor.  Na de lock-down hopen we dat ze bij ons actief kan worden. 
 
 
Vrijwilligsters per 1 januari 2020 
 
Mevr. M. Aarnink, 
Mevr. I. Admiraal, 
Mevr. W. Brunnekreeft,  
Mevr. E. Engelsman,  
Mevr. A. Eshuis,  
Mevr. E. Groothengel,  
Mevr. J. Hoentjen,  
Mevr. H. Kevelham,  
 Mevr. M. Kogelman,  
Mevr. R. Nijhof,  
Mevr. A. Smit,  
Mevr. P. Quee,  
Mevr. A. Stoevenbeld,  
Mevr. D.Vossebeld, 
Mevr. I. Vreeling,  
Mevr. J.G. Westerik.  

 
 
 
 

 
 
Uit Antenne, maart 2016 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mutaties in het vrijwilligersbestand
Dit	jaar	mochten	we	weer	een	nieuwe	vrijwilligster	begroeten:	Mevrouw	Irmgard	
Admiraal,	woonachtig	in	Goor.	Na	de	lock-down	hopen	we	dat	ze	bij	ons	actief	kan	
worden.



De gemeente Hof van Twente.


