
          

 

         Pannerden, 21-04-2020 

 

Beste allemaal, 

 

 
Voor jullie ligt een nieuwe nieuwsbrief met 
informatie, een droevig bericht en een 
aantal dingen om actief mee aan de slag te 
gaan.  
Je kunt bijvoorbeeld gaan puzzelen en 
daarmee een prijs winnen, gaan kleuren of 
een lekkere soep gaan maken. 
 
Veel plezier daarmee! 
  

 

Yvonne van Bragt 

 
 

Met Yvonne van Bragt, de oprichtster van 
Nova gaat het al geruime tijd niet goed. In 
de afgelopen 2,5 jaar dat Yvonne al niet 
meer bij Nova was heeft ze leukemie 
overwonnen en nieuwe longen gekregen. 
Van dit alles is ze na vele ups en downs 
redelijk hersteld. 
Nu is duidelijk geworden dat  
Yvonne wederom ernstig ziek is en er geen 
zicht meer is op genezing. Zij heeft het JC-
virus wat haar hersenen steeds verder 
aantast. 

Yvonne is opgenomen in Dekkerswald in Groesbeek. Ze is hier de afgelopen jaren vaker 
opgenomen geweest en kent het goed. Ze vindt het fijn dat ze hier is, het is een mooie 
omgeving aan de rand van een bosgebied. 
 
Het is ongelofelijk verdrietig dat Yvonne dit nog weer overkomt na alles wat ze al heeft 
meegemaakt. 
We leven allemaal heel erg met haar én haar familie mee. 
 
Als je Yvonne een kaartje wil sturen kan dit naar: Yvonne van Bragt – Heemsbergen 
       Dekkerswald 
       Kamer 30 
       Nijmeegsebaan 31 
       6561 KE Groesbeek 

 

Heb je na het lezen van dit bericht behoefte aan contact of heb je een andere hulpvraag, bel 
ons. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur via het volgende 
telefoonnummer 0316-372902. Je kunt ons ook mailen we nemen dan contact met je op. Het 
e-mailadres is info@novazorgenwelzijn.nl 

mailto:info@novazorgenwelzijn.nl


 

 

Feestdagen en bereikbaarheid: 

Op de volgende feestdagen is Nova gesloten en word je niet gebeld. Dit geldt als de situatie 
nog blijft zoals die nu is. Het betreft de volgende dagen:   

Maandag 27 april     Koningsdag 

  Dinsdag 5 mei    Bevrijdingsdag 

  Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart 

Wel bereikbaar: Op 5 mei en 22 mei zijn we wel telefonisch bereikbaar als je behoefte hebt 
aan contact. Je kunt ons dan bereiken op het volgende nummer 0316-372902. 

 

Toelichting attentie Nova: 

Van Nova heb je een attentie gekregen, we kregen wat vragen over de drie ronde bruine 
schijven die daarbij zaten. Die schijven zijn samengeperste grond, doe de schijven in een 
bloempot en voeg wat water toe. De schijven zullen dan na een tijdje opwellen (dit duurt wel 
even), waarna je bloempot is gevuld met grond. Daar kun je dan de zaadjes in planten. 

 

Hoe gaat het met het nieuwe aquarium in het atelier? 

 

 
Dank voor alle positieve reacties op ons 
nieuwe tropische aquarium. Zoals jullie 
konden zien in een eerdere uitgave werd de 
leefomgeving ingericht met zand, grind en 
voldoende waterplanten.  
Belangrijk was om de juiste waterkwaliteit 
en biologisch evenwicht te krijgen. Dat is 
nodig om de vissen een gezond leefklimaat 
te kunnen bieden. Hier was tijd en vooral 
geduld voor nodig. Vorige week lieten de 
eerste testen positieve resultaten zien. 
Deze week zijn de eerste 7 bewoners het 
nieuwe verblijf gaan verkennen. Zo te zien 
voelen ze zich als een vis in het water! 
Prachtige neon tetra's. Andere vissen 
volgen nog, maar dit wordt ook met geduld 
en beleid gedaan. Wordt vervolgd! Eric 

   



 

 

 

Als ik denk aan jou, 

en jij denkt 

eventjes 

aan mij. 

Dan voelt het 

ondanks afstand, 

toch een 

beetje 

dichterbij. 

 

 

Steeltjessoep van Danielle: 
 
Ingrediënten: - een flinke zak steeltjes 

  - 1 pak spekjes 
  - 1 pak soep gehaktballetjes 
  - 2 of 3 teentjes knoflook 
  - 1 ui 

 - 2 groentebouillonblokjes 
 - 2 runderbouillonblokjes  

 
 

Zet een pan met 1,5 liter water op met daarin alle bouillonblokjes, voeg als het water kookt 
de gehaktballetjes toe. De gesneden uien en knoflook fruiten in een koekenpan, voeg 
daarna de spekjes toe en bak deze mee. Zet dit na het  bakken apart in een bakje 
afgedekt met folie. Gebruik dezelfde koekenpan om de steeltjes een paar minuten in te 
garen. Haal de gehaktballetjes uit de bouillon en zet deze afgedekt apart. Voeg de 
steeltjes daarna toe aan de bouillon en laat het nog 10 minuten koken. Pureer de soep 
(van het vuur af) en voeg de gehaktballetjes en het spekmengsel toe. Eet smakelijk! 

 

Mooie foto! 
 
Deze foto is gemaakt door Koen 
Nooteboom, hij zit bij de fotoclub van Nova. 
 
Weet u waar dit is……….? 

 



 

 
Medewerker in het zonnetje:    

 

 

Petra is werkzaam bij Actief en bij Uit en Thuis 
 
Wat is je favoriete……? 
film?  The Green Mile 
eten?  Pizza Tonno 
sport?  Badminton 
muziek? U2 
schrijver? Hans Peter Roel 
cabaretier? Jochem Meijer 
vak (school)? Psychologie 
dier?  Hond Guusje 
land?  Australië 

 

Prijsvraag: vul deze woordzoeker in en mail de uitkomst voor 5 mei naar 

info@novazorgenwelzijn.nl .Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot!  

 

aktief  eten  mensen snoeien atelier  

hout  praothuus stieren  boerderij klus 

pret  tuin  brutus  koffie  rust 

uitenthuis dieren  kas  schapen uitjes 

De overgebleven letters vormen een zin: ____________________________________ 

We wensen je alle goeds en gezondheid toe en tot ziens bij Nova!  
 

Hartelijke groet, Medewerkers Nova Zorg en Welzijn   
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