
        Pannerden, 07-05-2020 

 

Beste allemaal, 

Voor jullie ligt een nieuwsbrief met aanvullende informatie over de uitvaart van Yvonne van 

Bragt. 

 

In Memoriam Yvonne van Bragt 

 
 

 
 
 
 
 

Op 4 mei bereikte ons het droevige nieuws dat Yvonne van Bragt is overleden. Hiervan 
hebben jullie inmiddels een rouwkaart ontvangen.  
 
Aanvullend hierop willen we een ieder erop attenderen dat het mogelijk is de uitvaartdienst 
van Yvonne a.s. zaterdag 9 mei 2020 te volgen via een livestream.  
Ga hiervoor naar de volgende website: www.event-online.nl/uitvaart-yvonne. Hierbij dien je 
het wachtwoord: Yvonne in te vullen om toegang tot de beelden te verkrijgen. 
De uitvaartdienst zal omstreeks 13.30 uur beginnen. 
 
Op vrijdag 8 mei tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er de mogelijkheid om bij Nova langs 
Yvonne te rijden. Het is dan niet mogelijk om een condoleanceregister te tekenen. Je kunt 
indien je dit wenst wel een kaartje afgeven aan de uitvaartverzorger ter plaatse. 
Namens alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers is er een mooi bloemstuk voor 
Yvonne verzorgd. 
 
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 
 
 
 
 
Verder vind je in deze nieuwsbrief o.a. een  
puzzel waarmee je een prijs kunt winnen, je 
wordt op de hoogte gebracht van allerlei 
Nova wist je dat nieuwtjes en je krijgt een 
idee om creatief mee aan de slag te gaan. 
 
 
Veel plezier daarmee! 
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Feestdag en bereikbaarheid: 

Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei is Nova gesloten en word je niet 
gebeld. Dit geldt als de situatie nog blijft zoals die nu is.  

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

 

Kookworkshop bij Nova via videobellen 

Bij Nova wordt er met een aantal deelnemers van 
het atelier via videobellen samen gekookt. Het 
recept en de ingrediënten worden van te voren 
met elkaar afgestemd. Tijdens het videobellen is 
er uitleg en wordt de bereiding tegelijkertijd 
gedaan. Na afloop kan iedere deelnemer thuis 
smullen van het resultaat en bij Nova de 

collega’s (wat beslist  geen straf is      ).  

Hierbij een reactie van één van de deelnemers: 
 
Hallo Nova, ik ben Wouter de Jong. Ik zit bij de 
workshop kokkie wokkie en ik leer er veel van en 
ik vind het super leuk om te koken met anderen 
via de whats app. Groetjes Wouter de Jong 

 
 

 

Medewerker in het zonnetje:    
 
 
 

 

 
Piet is werkzaam op de houtwerkplaats 
 
Wat is je favoriete……? 
film?  Once upon a time in the West 
eten?  Boerenkool met spekjes en rookworst 
sport?  Badminton 
muziek? Beegees 
schrijver? Toon Kortooms boek: Beekman en  
  Beekman 
cabaretier? Bert Visscher 
vak (school)? Wiskunde 
dier?  Goudvis 
land?  Noorwegen 

 

Ondertussen bij Nova, wist je dat…. 

 de keuken van de werkplaats bijna klaar is en Piet daar heel druk mee is. 
 Eric kookworkshops geeft via videobellen. 
 Rob, de eigenaar van Nova pas Abraham heeft gezien. 
 Petra binnenkort Sarah ziet. 
 Vonne een webinar volgt over huiselijk geweld. 
 Emely ons erg mist en op de koffie is geweest met zelfgebakken cakejes. 
 Janet voor de show aan het zagen is, maar ook heel druk is met bellen en 

overleggen. 
 Vonne druk is met kralen en een gieter. 



 het looppad naar de nieuwe ruimte van uit&thuis bijna klaar is. 
 Janet thuis druk aan het schilderen is ( en niet bij Nova). 
 Monique tijdens het bellen actief is op de hometrainer met gewichtjes en zo 

toch nog beweging krijgt. 
 

 Mascha heel druk is met de nieuwsbrief. 
 Silke bezig is met een cursus over tuinieren. 
 Petra thuis aan het oefenen is op de gitaar om voor jullie straks een liedje 

te kunnen spelen. 
 Diny en Danielle les krijgen via skype en dat ze dit lekker thuis kunnen 

doen onder het genot van een kopje koffie. 
 Piet inmiddels geopereerd is aan zijn oog en jullie weer beter kan zien. 
 Judith contact houdt met onze vrijwilligers. 
 Sandra druk is met de administratie voor Nova, ook al komen jullie niet. 
 Edwin druk bezig is met de plantjes in de kas en in de tuin en daarbij hulp 

krijgt van andere collega’s. 
 Marion niet op vakantie kan naar Curaçao en Silke ook niet op vakantie is 

geweest. 
 Piet en Eric bouwpakketten aan het maken zijn zodat jullie je straks niet 

hoeven te vervelen. 
 Eric erg trots is op zijn aquarium wat bijna een dagtaak is en Vonne de 

verantwoordelijke taak heeft af en toe een half theelepeltje voer te geven. 
 Meneer de haan die in het hok in de weide zat, nu vrij rondloopt in de 

weide. 
 Vonne druk aan het bedenken is hoe ze haar huis gaat versieren als haar 

dochter trouwt. 
 Monique een weekje vakantie had en dat thuis heeft gevierd in plaats van 

het geplande Corsica; Dat vond ze niet erg aangezien het in Corsica maar 
9 graden was.  

 

Prijsvraag woordgrappen met plaatsnamen:  

Maak de zinnen af door plaatsnamen op de stippelijn in te vullen en mail de uitkomst voor 24 

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

 
Voorbeeld:  
Een koekoek vroeg zich af, waar kan ik mijn …...   Antwoord: Eibergen 
 
Je krijgt alvast vijf antwoorden (Assen, Boxmeer, Zandvoort, Hattem, Utrecht). Bij welke 
regel horen die? Weet jij de andere antwoorden te vinden? 
 

1. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen maar het scheelde weinig of hij 
…………... 

2. De meeste herten lagen rustig in het gras, ik zag maar één …….. 
3. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel ………. 
4. Er zijn vele wegen die naar ………..   ……….. (2 plaatsnamen) 
5. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ………... 
6. Toen de klei op was kon men gelukkig nog een tijd met het…….. 
7. Hij was in geen …………   of wegen te bekennen 
8. De wagen zakte in de modder tot aan zijn …………. 
9. Op een kale kop groeien geen ………... 
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10. Een dief had 5 luidsprekers gestolen van een muziekliefhebber, nu had hij geen 
enkele ………. 
 

 

 

Oplossing woordzoeker 

De oplossing van de woordzoeker van de vorige 
Nieuwsbrief is “Nova Zorg en Welzijn”. We hebben veel 
goede inzendingen ontvangen, waaronder van Spoocky 
(de hond van Andy) zoals je op bijgaande foto kunt zien. 

Na verloting van alle goede inzendingen gaat de prijs 
naar Francy Kuster. Gefeliciteerd, de prijs komt jouw 
kant op. 

 

Hoe gaat het met het nieuwe aquarium in het atelier? 

 

 
Hallo beste mensen, 
Er is goed nieuws te melden over het aquarium op het 
atelier. 
Sinds 2 weken zijn er bij de neon tetra's 3 guppies en 2 
bodem vissen (corydoras en siamese algeneter) aan het 
waterparadijs toegevoegd.  
Tot onze verrassing zijn er ook nog 2 waterslakken 
dagelijks bezig met het aquarium onderhoud. Het ramen 
zemen gaat in slakkentempo maar alle beetjes helpen. 
Ze zijn als verstekeling meegereisd met de nieuwe 
waterplanten. Een prachtig geheel om te zien, de vissen 
zijn levendig in een goed biologisch evenwicht. Dat wordt 
regelmatig gecontroleerd door een test te doen. Samen 
met een paar enthousiaste deelnemers van het atelier 
gaan we straks het aquarium onderhouden en leren wat 

er bij goede aquarium verzorging komt kijken.  
 

 

Creatief idee, we dagen je uit! 

 
Leg een voorwerp naar keuze op papier, 
maak daar, door er omheen te tekenen, iets 
nieuws van. Zie wat voorbeelden op de 
foto’s hiernaast. Wil je een foto van je 
tekening doorsturen naar het volgende mail 
adres info@novazorgenwelzijn.nl. 
 
In de volgende nieuwsbrief plaatsen we 
graag een aantal van jullie creatieve 
inzendingen. We zijn benieuwd! 
 

 

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

Hartelijke groet, Medewerkers Nova Zorg en Welzijn   
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