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IJSSELPOLDER NIEUWS NUMMER 3 – DECEMBER 
2020 

 

‘Ander’ adres! 
De gemeente Rotterdam heeft ons een ander 

huisnummer toegekend. We verhuizen zonder te 

verhuizen, zeg maar: van nummer 301 gaan we naar 
299. Ons adres wordt dus: Hospice IJsselPolder, 

Thomas Mannplaats 299, 3069 NJ Rotterdam. Noteert u 
dat even? In een volgende nieuwsbrief hopen we ook 

het telefoonnummer bekend te kunnen maken. 
 

Werkgroepleden gezocht 
Voordat wij van start gaan in IJsselPolder willen wij een oproepje doen bij de 

(aspirant) vrijwilligers voor een aantal werkgroepen. De vragen die we hebben 
voor de werkgroepen zullen we dan te zijner tijd aan jullie voorleggen. Waar we in 

ieder geval mensen voor zoeken zijn de volgende werkgroepen: 
 Complementaire zorg (denk aan aromazorg/ hand- en voetmassage, 

levensboek maken, creatieve uitingen als schilderen, boetseren, knutselen en 
dergelijke) 

 Onderhouden/verzorgen van planten in het hospice 
 Aankoop kantoorartikelen 

 Aankoop, bestellen en beheren verpleeg/verzorgingsartikelen 

 PR/fotografie 
 Maken van naambadges 

 Maatjes om nieuwe vrijwilligers in te werken 
 Lief en leed (verjaardagskaarten en dergelijke) 

 Uitgeleide (materialen/gedichten/kaart een jaar na overlijden) 
 Bakker en boodschappen 

 Keukenartikelen aanschaffen 

 Herdenkingsbijeenkomst 
 

Mocht je je graag voor iets willen aanmelden laat  dit dan weten aan Anita, via 
aakkermans@hospiceijsseloever.nl Ook als je diensten wilt aanbieden die hier niet 

bij staan, dan horen wij dit graag! 
Hartelijke groet, 
Wendy en Anita 

 

IJsselPolder: Nadenken over de inrichting in beeld 
 

 

 

 
 

IJsselPolder nu 
Hieronder vindt u twee foto’s 

die de huidige situatie in 

IJsselPolder laten zien. Het 
ventilatiesysteem hangt en    

alle tussenmuren zijn eruit. Er 
is nog veel te doen! 
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Namen van de kamers: een wedstrijd…  

In hospice IJsselPolder komen vier bewonerskamers. Hier en daar 

is er al eens over gesproken, maar we willen graag jullie input 

voor de namen van de kamers. In welk thema zouden de namen 

goed passen in IJsselPolder? En welke vier namen zouden we dan 

kunnen gebruiken? 

Stuur je ideeën in naar wendy@marlo.nl vóór 15 januari 2021. 

Els, Wendy en Anita zullen de beste inzending belonen met de 

uitvoering van de gekozen namen, eeuwige roem en een kleine 

attentie. 

 

 

 

 

 
 

 

  

Convenant met               

gemeente Rotterdam 
 

Binnen afzienbare tijd zal er met 

de gemeente Rotterdam een 
convenant worden gesloten over 

het gebruik van de groenstrook 
achter ons pand. Het is fijn dat 

we die groenstrook (een beetje) 
als eigen terrein mogen gaan 

zien! 
 
Voor het kleine onderhoud van de tuin zoeken 

we overigens nog tuinvrijwillgers! 

             

 

Extra groen rondom het 

huis geeft meer privacy 
en meer mogelijkheden 

iets heel fraais van de 

tuin te maken!  
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Introductiecursus 2021 via ZOOM  
 
Nu de datum voor de opening van IJsselPolder dichterbij komt, is het 
belangrijk dat we ook voldoende vrijwilligers hebben om alle uren van de dag 
ER ZIJN in te kunnen vullen. Ik schrijf belangrijk, maar eigenlijk moet ik 
schrijven noodzakelijk. Want zonder vrijwilligers draait er geen hospice. 
Natuurlijk hebben we voldoende vrijwilligers nodig voor IJsselPolder zelf, maar 
ook voor IJsselThuis en IJsselOever, want daar zal een aantal vrijwilligers gaan 
uitvliegen. 
Ook in hospiceland werken wij door de Coronamaatregelen anders dan 
anders. Zo zijn we met de oktober 2020 groep de introductietraining gaan 
geven via ZOOM. Best spannend voor iedereen; lukt het met de techniek, 
kunnen we via de computer kennis overdragen, kunnen we wel een band 
opbouwen, lukt het om te discussiëren en verhalen uit te wisselen? 
Ondertussen kunnen we volmondig zeggen dat het allemaal lukt en kan. Een 
beetje anders, dat wel, maar nog steeds leerzaam en waardevol. Begin 2021 
zal de volgende cursus weer gegeven gaan worden, om precies te zijn op 18 
en 25 januari en op 1 februari. En dat doen we met een gerust hart weer via 
ZOOM! 
Wendy en Anita 
(Aanmelden kan via de mail: Anita Akkermans en/of Wendy Engelen:  
aakkermans@hospiceijsseloever.nl of wengelen@ijsselthuis.nl / 
wendy@marlo.nl  
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Heet van de naald, rechterlijke uitspraak op 15 december: 

“Hospice Ommoord mag verbouwing voortzetten 

Hospice IJsselPolder mag de verbouwing van zijn pand in Rotterdam-Ommoord 
voortzetten. Dat heeft de rechtbank woensdag in kort geding beslist.” 

En daar zijn we blij mee!  

Invalcoördinator voor IJsselPolder!  

 
Blij zijn we met onze nieuwe collega: als IJsselPolder opengaat, zal Nathalie Jonker 
toetreden als invalcoördinator. 
Nathalie is nu werkzaam als vrijwilliger in IjsselOever en zal per – is de 
verwachting nu – per 1 april 2021 aan het coteam gevoegd gaan worden. In een 
volgende editie zal zij iets meer over zichtzelf vertellen. Van HARTE welkom 
NatHalie!  

 

 

 

 

IJsselPolder: één van de IJsselHospices 

Hospice IJsselPolder maakt deel uit van de IJsselHospices, tezamen met 
hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk aan de IJssel, hospice IJsselOever in Capelle 
aan den IJssel. Hospice IJsselPolder zal worden gevestigd in Ommoord en zal – 
net als de andere twee hospices – over vier bewonerskamers gaan 

beschikken. Meer informatie over IJsselHospices kunt u vinden op: 
https://ijsselhospices.nl/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Welkom Nathalie! 

https://ijsselhospices.nl/


  

 

 
Vrijwilligers gezocht - we zoeken nog mensen! 
Het afgelopen jaar hebben zich al vele vrijwilligers aangemeld voor hospice 
IJsselPolder. Er is ondertussen al een grote groep zorgvrijwilligers die zijn 
ingewerkt in IJsselThuis of IJsselOever en de introductiecursus hebben gevolgd. 
Maar we kunnen nog steeds meer mensen gebruiken. Wij streven naar een 
groep van 50 zorgvrijwilligers bij de start van het nieuwe hospice. Ook zoeken 
we mensen als taakvrijwilligers: zoals een tuinvrijwilliger en kookvrijwilligers. 
Voor aanmelden: mail Anita Akkermans en/of Wendy Engelen: 
aakkermans@hospiceijsseloever.nl of wengelen@ijsselthuis.nl  
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