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Het afgelopen jaar was voor iedereen een bijzonder jaar. Het 
coronavirus had e� ect op de hele samenleving. Helaas hebben 
velen de gevolgen hiervan ondervonden. Gelukkig lijkt, met het 
(massaal) toedienen van een vaccin, het einde nu in zicht. Hopelijk 
kunnen en mogen we in de loop van dit jaar steeds weer wat meer! 

Het bestuur wil graag iedereen bedanken die de Stichting Vrienden van 

IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep ook het afgelopen jaar weer heeft 

gesteund: onze vrijwilligers, onze relaties en natuurlijk onze donateurs. 

Zonder u kunnen we het niet! En we doen het natuurlijk allemaal voor de 

gasten van Hotel IJsselvliedt en de kinderen van Villa ExpertCare Wezep. 

Daarom, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van IJsselvliedt en 

Villa ExpertCare Wezep: “Hartelijk dank”!

En ook dit jaar willen we onze donateurs en andere belangstellenden via 

deze nieuwsbrief weer informeren over wat we als bestuur van de Stichting 

Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep het afgelopen jaar zoal 

hebben gedaan.

Veel leesplezier gewenst!
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Zoals in de vorige nieuwsbrief al 
door onze vorige voorzitter André 
van Lierop werd aangekondigd, 
hebben we vorig jaar, op gepaste 
wijze (i.v.m. de coronaregels), 
afscheid van hem genomen. 
Ook namen we afscheid van 
onze penningmeester Ella Ernst 
en bestuurslid Arno Kromdijk. 
André, Ella en Arno hebben de 
afgelopen jaren veel betekend 
voor de Stichting. Hierbij willen 
we hen nogmaals bedanken voor 
hun inzet en betrokkenheid! Arno 
blijft gelukkig wel behouden als 

BESTUURSWISSEL
beheerder van onze website. Daar 
zijn we uiteraard erg blij mee. 

Ook mochten we vorig jaar 
twee nieuwe bestuursleden 
verwelkomen. Henri Kolkman is 
sinds 1 juni 2020 onze nieuwe 
voorzitter. Hij was sinds 1 januari 
2020 vicevoorzitter. Daarnaast is 
Frans Beijaard sinds 1 juni 2020 de 
nieuwe penningmeester. 

Samen met Thea van Thiel, Diny 
Griede en Jan Bredewout vormen 
zij nu het bestuur van de Stichting.

Beste Vrienden,
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De Stichting mocht ook het afgelopen jaar weer een aantal wensen 
vervullen. Zo hebben we rond de zomer van 2020 speciaal 

aangepast zomerspeelgoed aangeschaft voor de 
kinderen van Villa ExpertCare Wezep. Zo konden ook 

de kinderen met een fysieke beperking afgelopen jaar 
lekker met water spelen. 

Daarnaast hebben we o.a. voor de baby’s bij Villa ExpertCare 
Wezep een draagstoel en een tweetal speakers aangeschaft, zodat 

ze lekker naar rustige muziek kunnen luisteren. Ook rond 5 december heeft de Stichting 
weer voor de nodige cadeautjes gezorgd. Dat werd erg gewaardeerd. En er zijn een aantal 
“snoezellampen” bij Villa ExpertCare Wezep bezorgd. Ook daar zijn de kinderen erg blij mee. 

OLIEBOLLEN

Secretaris/bestuurslid

U zult vast hebben meegekregen dat de jaarlijkse 
oliebollenactie eind vorig jaar helaas niet is 
doorgegaan vanwege Corona. We hebben 
als alternatief wel een aantal statiegeldacties 
gehouden. Ook hebben we een schenking uit een 
erfenis mogen ontvangen en heeft de diaconie van 
een kerk in Wezep de opbrengst van een deel van 
een collecte aan de Stichting geschonken. Daar 
zijn we uiteraard erg blij mee. We hopen en gaan 
er van uit dat de oliebollenactie eind dit jaar (30 en 
31 december 2021) wel door kan gaan. Als u wilt 
meehelpen, laat dat dan gerust weten aan één van 
onze bestuursleden.

De bestuurstermijn van onze secretaris, mevr. Thea 
van Thiel, eindigt per juli as. Zij heeft aangegeven niet 
beschikbaar te zijn voor een volgende periode. We vinden 
dat erg jammer, maar zullen haar besluit natuurlijk (moeten) 
respecteren. 

Dit leidt wel tot een vraag aan u: Weet u nog iemand die het 
leuk lijkt om secretaris te worden van ons stichtingsbestuur? 
Of misschien lijkt het u zelf wel leuk?

Neem gerust contact op met mevrouw van Thiel via e-mail: 
secr.vriendenvan@hotmail.nl. Of bel gerust even met onze 
voorzitter Henri Kolkman (tel: 06 - 57 43 59 18) voor meer 
informatie. De tijdsbesteding per maand valt reuze mee. 

Wensen IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep

Bij Hotel IJsselvliedt hebben we een mooie en grote TV mogen laten bezorgen voor de gasten van het hotel. 

U zult vast hebben meegekregen dat de jaarlijkse 

Voor dit onderdeel doen we een beroep op u. Wij willen 
onze donateurs en andere belangstellenden graag wat 
vaker op de hoogte brengen van wat er speelt binnen 
de Stichting. Ook overwegen we om de jaarlijkse 
nieuwsbrief in het vervolg digitaal (dus per e-mail) aan 
te bieden aan diegenen die dat op prijs stellen. Dit 
scheelt ook weer in de kosten (druk- en portokosten), 
waardoor er per saldo meer budget overblijft voor onze 
doelgroepen. 

Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw e-mailadres door 
te geven aan onze secretaris mevr. Thea van Thiel via 
(secr.vriendenvan@hotmail.nl). Wij zorgen er dan voor 
dat u de nieuwsbrief in het vervolg per e-mail ontvangt. 
Daarnaast streven we ernaar om u dan jaarlijks een aantal 
berichten te sturen over waar we zoal mee bezig zijn als 
Stichtingsbestuur (mits u dat op prijs stelt uiteraard).

E-mail-adressen

AFSLUITING
Als bestuur van de Stichting Vrienden van 
IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep 
wensen wij u het allerbeste toe en hopen 
we dat u nog lang betrokken wilt blijven 
bij deze mooie Stichting!


