Pannerden, 04-06-2020

Beste allemaal,

In deze nieuwsbrief o.a; de lammetjes zijn
geboren, een nieuwe prijsvraag en een
andere medewerker in het zonnetje.
Willen jullie Nova in beeld zien, dan
verwijzen we jullie graag naar de website,
daar vind je een filmpje.
www.novazorgenwelzijn.nl
Vanaf 8 juni starten we in aangepaste vorm
weer met dagbesteding bij Nova! Fijn jullie
dan weer te zien, tot snel!
Hartelijke groet, medewerkers Nova Zorg
en Welzijn

Kookworkshop bij Nova via videobellen
De online kookactiviteiten worden nog steeds
met veel plezier door de deelnemers van het
atelier gevolgd. Er hebben zich inmiddels weer
meer deelnemers aangemeld waardoor er nu
zelfs een derde kookgroep is ontstaan !
Via whatsapp video wordt er samen gekookt. De
groepen bestaan uit 2 of 3 deelnemers en een
begeleider. Ieder kookt vanuit zijn eigen keuken
een gerecht wat vooraf is doorgesproken. De
recepten worden op de groepsapp gezet.
De overige begeleiders komen graag even
aanschuiven om te proeven.
Tot nu toe gaan er alleen lege borden terug naar
de keuken.
Hier een berichtje van Christa Driessen:
“Wat ik leuk vind aan het kookclubje is dat we
samen iets koken en wat ook nog lekker is. Het
contact met Marja en Eric is prettig. Zo ben je
toch een beetje op Nova.”

Medewerker in het zonnetje:
Silke is werkzaam op de Boerderij, bij Actief en bij Uit
en Thuis en overal als invaller inzetbaar.
Wat is je favoriete……?
serie?
Prison break
eten?
Italiaans
sport?
Bitterbal
muziek?
Van alles
schrijver?
Jill Mansell
cabaretier? Jochem Meijer
vak (school)? Vakken over de zorg
dier?
Hond en kat
land?
Curaçao

Prijsvraag rebus:
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Vul de rebus in en mail de uitkomst voor 20 juni naar info@novazorgenwelzijn.nl .Onder de
goede inzendingen wordt een prijs verloot!
Oplossing prijsvraag vorige nieuwsbrief, woordgrappen met plaatsnamen
1 Hattum, 2 Hindelopen, 3 Boskoop, 4 Rome Leiden, 5 Utrecht, 6 Zandvoort, 7 Velden, 8
Assen, 9 Haren, 10 Boxmeer.
De winnaar is Leo van Wessel. Gefeliciteerd, de prijs komt binnenkort jouw kant op.

Detailfoto
Deze foto is gemaakt door Koen
Nooteboom, hij zit bij de fotoclub van Nova.
Weet je wat dit is……….?
Mail de uitkomst naar
info@novazorgenwelzijn.nl

