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DE STAND VAN ZAKEN  
 

De verbouwing aan de Thomas Mannplaats 299 verloopt voorspoedig. We hebben van 

tevoren natuurlijk een en ander wel grondig kunnen voorbereiden, omdat de aanloop 

wat langer duurde dan gepland, maar dan nog: er zit vooralsnog niets tegen. Een en 
ander is zeker te danken aan de frequente aanwezigheid op de bouwplaats van onze 

bestuursvoorzitter, George Henkens. Vragen die branden kunnen meteen aan hem 

gesteld worden en als geen ander weet hij ook onmiddellijk – en uiteraard adequaat - te 
antwoorden. Maar ook de prettige samenwerking met (de mannen van) aannemer Léon 

Stam zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.  

Het wordt een mooi geheel, dat zorgvuldig op elkaar is afgestemd door styliste Silvia 
Magin Ferrer en coördinator Wendy Engelen.  

Foto’s van de stand van zaken treft u elders in deze IJsselPolder Nieuws aan. 

HET GAAT HARD!  
 



  

 

 

Schrijf in uw agenda: de openingsdatum!  

Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar als 

alles zo voorspoedig blijft gaan als nu, dan 

hopen we donderdag 29 april tussen 16 en 19 u 

hospice IJsselPolder officieel te openen! 

Uiteraard volgt te zijner tijd de formele 

uitnodiging. We hopen dat we tegen die tijd 

een ‘gewone edoch verantwoorde’ 

openingsreceptie kunnen geven. 

 

 

Namen kamers 

Uit een flink aantal inzendingen hebben 

Wendy, Anita en Els gekozen voor de 

namen die werden aangedragen door 

vrijwillgers uit IJsselOever, Walske 

Hoekstra en Els Kethel. De kamers zullen 

de namen krijgen van Rotterdamse 

bruggen:  

- Erasmus  

- De Hef 

- Willemsbrug 

- (Van) Brienenoord 

Dank voor ieders inzending en Walske en 

Els: jullie zullen door Wendy of Anita 

worden benaderd voor jullie prijsje. De 

eeuwige roem is in ieder geval van jullie!  

 

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. 

 
Voor meer informatie over IJsselHospices kunt u 
kijken op: https://ijsselhospices.nl/ 

Kookvrijwilligers 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 is ingewerkt in 
IJsselThuis of IJsselOever en de introductiecursus heeft 
gevolgd. Maar we kunnen nog steeds meer mensen 
gebruiken. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar  
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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Foto’s van de de verbouwing 
De gang met rechts op de foto de inkijk in het kantoor van de 
coordinatoren  

 

            Een van de reeds betegelde badkamers  
 

Overdrachtsruimte voor vrijwilligers 

 

 

 

 
 

Introductiecursus voor zorgvrijwilligers start maart 2021 
Op 10, 17 en 24 maart zal de volgende introductiecursus voor zorgvrijwilligers worden gegeven. 
Lijkt het je fijn om uitstekende zorg te verlenen aan mensen die in hun laatste levensfase zijn aangekomen, 

meld je dan aan. Maar als je daar liever eerst meer wilt weten wat een en ander inhoudt, dat natuurlijk ook.  
Voor aanmelden of meer informatie: mail Anita Akkermans en/of Wendy Engelen:  
aakkermans@hospiceijsseloever.nl of wengelen@ijsselthuis.nl  
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