
1 

 

IJSSELPOLDER NIEUWS NUMMER 5 – 

MAART 2021 

 

  

   

VOOR IN UW NOTITIEBOEK: TELELFOONNUMMERS EN MAILADRRESSEN – BLZ 1  

 

 

DIGITAAL ROOSTER EN PRIKBORD PER 1 APRIL IN DE LUCHT! 

 

Vrijwilligers 

Anita en Wendy zijn nog bezig om nu een 

nieuwe groep zorgvrijwilligers te scholen, 

zodat zij meteen mee kunnen doen in ons 

rooster wanneer we open gaan. We zijn 

nog op zoek naar vrijwilligers die van 

koken houden; ook vrijwilligers voor in de 

zorg zijn van harte welkom! Bel gerust 

met Wendy als je vragen hebt: 06-

38820395 of mail naar wendy@marlo.nl 

of wengelen@hospiceijsselpolder.nl  

 
Telefoonnummers en meer:  
Hospice IJsselPolder 

Thomas Mannplaats 299 

3069 NJ Rotterdam 
Telefoon: 010 – 31 82 820  

E-mail: info@hospiceijsselpolder.nl  

 
 

Digitaal Rooster en Prikbord  
Vanaf 1 april zal er een digitaal 
rooster en een digitaal prikbord voor 
IJsselPolder beschikbaar zijn. Jullie 
krijgen hiervoor inloggegevens via de 
mail toegestuurd. Lukt het niet, of 
heb je op 1 april nog niets gekregen 
laat het Anita dan even weten: 
aakkermans@hospiceijsselpolder.nl 
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INRICHTING IJSSELPOLDER – DE 

VERBOUWING  

DE KEUKEN IS GEPLAATST, DE PANTY’S 

STAAN IN DE BEWONERSKAMERS, DE 

BADKAMERS ZIJN BETEGELD, DE MUREN 

STRAK IN DE STUC EN ER IS GEVERFD. WAT 

WORDT ER ENORM HARD GEWERKT DOOR 

IEDEREEN! 

IN DE WEEK VOOR PASEN KOMT DE 

VLOERBEDEKKING EN WORDEN DE 

GORDIJNEN OPGEHANGEN. DAN KOMEN 

DAARNA DE EETKAMER STOELEN EN DE 

KANTOREN WORDEN INGERICHT; WIJ ZIJN 

ENORM BENIEUWD HOE HET ERUIT KOMT 

TE ZIEN STRAKS! 

 

 

Kamernamen zijn bekend!  
Zoals in de vorige IJP Nieuws al werd 

gemeld, zijn de namen van de kamers bekend: 

het worden de namen van vier bekende 

Rotterdamse bruggen: Erasmus, Hef, Willems 

en Van Brienenoord. In de kamer komt er op 

één wand fotobehang van de betreffende 

brug.  

Daarnaast zal er ook in de keuken een mooi 

fotobehang komen van de Markthal. 

Voor deze stoere fotobehangwanden, duurder 

dan een pot met verf, zal er volgende week 

een sponsoractie starten: "Kom over de 

brug". Bewoners en bedrijven worden 

gevraagd een bedrag van € 25,- (of meer, 

natuurlijk) te doneren om deze kostbare 

wanden ook daadwerkelijk te kunnen 

verwezenlijken. Doen jullie mee met het 

verspreiden (o.a. via Facebook en Instagram) 

van deze sponsoractie? 

De kamernamen zijn bedacht door 

IJsselOever vrijwilligers Els Kethel en 

Walske Hoekstra. Zij kregen een aardigheidje 

als dank!  
(Links Walske, rechts – dus – Els) 

 

Schoonmaakvrijwillgers gezocht!  

In tegenstelling tot in de andere hospices, zal de  

Stichting IJsselPolder de volledige 

schoonmaakkosten zelf gaan betalen. 

In IJsselThuis in Nieuwerkerk en in IJsselOever 

in Capelle wordt dit namelijk vanuit de WMO 

(Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) 

betaald. Rotterdam kent zo'n regeling niet meer.  

Dat betekent dat we op zoek zijn naar 

vrijwilligers die het fijn vinden om te zorgen dat 

het hospice lekker schoon blijft. We zullen ook 

in zee gaan met een schoonmaakbedrijf, maar 

niet voor zoveel uur als binnen IJT en IJO.  

Ken je iemand of ben je iemand die van schoon 

en fris houdt, die het leuk vindt om in een fijne, 

warme omgeving en in een prettig team een 

mooie bijdrage te leveren aan het welzijn van 

onze bewoners, neem dan contact op met Anita 

of Wendy of Nathalie.  
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De opening 

In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, zal de opening van IJsselPolder niet groots 
gevierd kunnen worden door de coronamaatregelen.  

Uiteraard zullen we er wel op gepaste wijze aandacht aan geven!  

De officiële opening zal op 29 april ergens tussen 16 u en 19 u plaatsvinden. We hopen 
IJsselPolder voor bewoners wel al eerder in gebruik te kunnen nemen. We houden jullie 

op de hoogte! 
 

 

 


