
 

         Pannerden, 5-2-2021 

 

 

Beste allemaal, 
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2021 met 
allerlei informatie. We hebben besloten om de 
nieuwsbrief in 2021 minimaal eens per kwartaal uit te 
gaan brengen en naast informatie ook weer een 
prijsvraag, recept of andere leuke inbreng in op te 
nemen. Dus hierbij ook een uitnodiging aan jullie, heb 
je een leuk verhaal, gedicht, foto of een ander idee 
dat leuk is om met Nova te delen geef dat dan door 
aan een begeleider. 
De volgende nieuwsbrief kun je ongeveer begin april 
verwachten, heb je iets voor in die nieuwsbrief geef 
dat dan voor 15 maart door. Alvast bedankt! 
 

 

In deze nieuwsbrief vind je verder o.a. onze wens voor 2021, informatie over de cliëntenraad, 
een terugblik naar het met pensioen gaan van Piet en een medewerker in het zonnetje. 

Wens 2021 

Het jaar is inmiddels al een aantal weken onderweg maar graag willen we eenieder een heel goed 
en gezond 2021 toe wensen. Helaas zullen we voorlopig nog wel even last hebben van Corona 
maar hopelijk gaat het vaccin de gewenste verlichting geven zodat we weer terug naar normaal 
kunnen.  

We verlangen er naar dat we binnen Nova weer kunnen gaan en staan zoals we altijd konden. Er 
op uit met Actief en Uit en Thuis. Lekker naar buiten activiteiten beleven. Ook voor de andere 
groepen geldt dat we graag weer op een Corona vrije werkwijze willen kunnen werken. Helaas is 
het allemaal nog niet zo ver. Tot die tijd blijft zorgvuldigheid geboden. We blijven er alles aan doen 
om zo goed en veilig mogelijk dagbesteding te bieden. 

Laten we ook onze zegeningen tellen. Nova is gelukkig in deze tweede golf open kunnen blijven. 
Wat is het toch fijn dat we elkaar kunnen blijven zien en we de mogelijkheid hebben om er samen 
wat van te maken. Juist in deze tijd is dit zeer waardevol. Laten we elkaar blijven ondersteunen.  

Het is onze doelstelling om als we eind van dit jaar terugkijken op 2021 we kunnen zeggen: “We 
hebben een mooi jaar gehad”. Nova gaat er in ieder geval alles aan doen om haar steentje bij te 
dragen om dit te realiseren.       

Hartelijke groeten, directie en medewerkers van Nova 

 

 

 

 

 

 



 

Afmelden bij ziekte 
 

Mocht je je onverhoopt moeten afmelden door bijvoorbeeld ziekte dan verzoeken we je dit voor 

8.45 uur te doen op het algemene telefoonnummer van Nova zorg en welzijn. Mocht je geen 

gehoor krijgen, dan kun je je boodschap inspreken op de voicemail. 

We kunnen dan de begeleider op de groep informeren en indien je gebruik maakt van het vervoer 

van Nova de chauffeur inlichten, zodat deze niet onnodig bij je voor de deur staat. 

 

Nova algemeen nummer:  0316 -372902 

 

Bedankt voor je medewerking! 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
Vacatures Cliëntenraad Nova zorg en welzijn 
 

Wat deelnemers wensen is voor Nova erg belangrijk. We willen zo veel mogelijk rekening houden 

met de wensen van de deelnemers. 

 

Wat doet de cliëntenraad? 

• Behartigt de belangen van de deelnemers; 

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie met als doel de zorg – en 

dienstverlening te verbeteren; 

• Is de spreekbuis van de deelnemers. 

 

Wie zitten er in de cliëntenraad? 

In de cliëntenraad van Nova is vanuit elke groep een deelnemer vertegenwoordigd. Daarnaast zijn 

er twee vertegenwoordigers van deelnemers in de cliëntenraad actief. Zij komen op voor de 

gemeenschappelijke belangen van alle deelnemers bij Nova. 

 

Vacatures cliëntenraad voor vertegenwoordigers van de deelnemers 

De cliëntenraadsfuncties voor de leden van de groepen zijn reeds ingevuld. I.v.m. het einde van 

de zittingstermijn van de huidige vertegenwoordigers van deelnemers zijn we op zoek naar twee 

nieuwe deelnemers vertegenwoordigers in de cliëntenraad van Nova. Dit kunnen zijn: partners, 

familieleden, mantelzorgers of iemand anders die dicht bij de deelnemer staat.  

 

 



 

 

Als je iemand kent in je omgeving die zich wil inzetten binnen de cliëntenraad van Nova 

dan verzoeken we je dit bij hem of haar onder de aandacht te brengen. 

 

Wat wordt er van een cliëntenraadslid verwacht? 

• je de gebeurtenissen binnen de dagbesteding volgt en het deelnemersbelang voorop 

stelt; 

• je onderscheid kunt maken tussen eigen belang en deelnemersbelang; 

• je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• je goed kunt samenwerken en gemotiveerd bent. 

Wij vergaderen 4 maal per jaar. 

De aanstelling is in principe voor een periode van drie jaar. Eénmaal herkiesbaar. 

 

Solliciteren: 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de leidinggevende 

dagbesteding mevrouw Ursula Weelink. Dit kan via 06-83312057 of via de e-mail 

ursula.weelink@novazorgenwelzijn.nl 

 

Medewerker in het zonnetje:    

 

 
Hallo, ik ben Judith Jansen 

 
Gezin: Ik woon samen met mijn partner Bert en onze 
dochters Lynn en Nienke.  
 
Wonen: Wij wonen in het prachtige Zeddam, dit is 
ongeveer 20 minuten met de auto en als ik op de fiets kom 
dan doe ik daar ongeveer 50 minuten over. 

Huisdieren:  Onze hond Teddy, zij is een labradoodle van anderhalf jaar oud. 
  Ik heb ook nog een paard, een tinker, zij is 26 jaar oud en staat bij mijn  
  ouders. In het verleden veel op haar gereden, nu mag ze haar oude dag 
  slijten als grasmaaier. 
Tv kijken:  Een leuke film op videoland of netflix, zonder reclame!  
Lezen:  Ik lees graag boeken op de e-reader.  
Hobby’s:  Wandelen, lezen, spelletjes spelen.  
Sporten:  Wandelen of hardlopen met de hond en mountainbiken in het bos.  
Uitgaan:  Lekker uit eten of naar het casino. 
Vakanties:  Wij gaan graag naar Duitsland op vakantie of we blijven lekker in eigen land. 
  Afgelopen jaar zouden wij voor het eerst naar Frankrijk op vakantie gaan, 
  maar door corona ging dit niet door.  
Nova:   Ik werk sinds 2006 bij Nova. Toen was er alleen nog maar de boerderij. In 
  de loop der jaren heb ik het zien groeien tot wat er nu staat. Ik werk nu op 
  het atelier en val op verschillende  groepen in als het nodig is. Zo ken ik  
  heel wat mensen. Ik haal er voldoening uit om mensen te helpen, niet te  
  kijken wat niet kan, maar juist de aandacht te leggen op wat wel kan. 
 



Piet is met pensioen 

De redactie van de nieuwbrief heeft mij gevraagd of ik 

een stukje wilde schrijven voor deze uitgave. En dat 

doe ik natuurlijk met plezier. Maar voor wie zich 

afvraagt: wie was dat ook al weer, hier eerst even een 

foto ter herinnering 

Met pensioen gaan dat doe je natuurlijk niet zo maar 

eventjes. Het was voor mij dan ook niet makkelijk om 

het besluit daar toe te nemen. En als je het ergens 

verschrikkelijk naar je zin hebt, dan wordt het alleen 

maar moeilijker die vertrouwde plek te verlaten. 

In juli 2015 ben ik begonnen bij Nova, dus dit is pas 5 ½ jaar geleden. Maar voor mij voelt het als 

of ik wel 20 jaar in Pannerden ben geweest. Ik ben toen door collega’s maar zeker ook door jullie 

allemaal ontzettend lief ontvangen en geaccepteerd, en ik voelde mij al heel snel gewoon thuis. 

Heel veel had ik nog te leren, maar dat is me gelukt met behulp van jullie allemaal. Daardoor heb 

ik een enorme fijne tijd gehad. Voornamelijk heb ik in de timmerwerkplaats gewerkt. Samen met 

een aantal van jullie hebben we de werkplaats gemaakt tot wat het nu is: een fijne plek om bezig 

te zijn dingen te maken, en even niet te denken aan de sores van alledag. 

Maar dan is toch het moment daar om te stoppen. 

En wat voor een afscheid  En wat een cadeaus heb      En nog meer cadeaus!   De hele week frites gegeten 

hebben jullie mij gegeven! Ik van jullie gekregen!            Wat lekker ongezond was dat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogmaals allemaal heel erg bedankt voor de enorme fijne tijd die ik 

bij jullie heb mogen zijn. Voor die lieve onderonsjes die ik met 

iedereen heb mogen hebben. Voor alles wat ik van jullie heb geleerd.  

Ik zal jullie nooit vergeten. 

Lieve groeten en zeker tot ziens!!!  Piet 

Onvergetelijk!!! 


