Pannerden, 1 oktober 2021

Beste allemaal,
Als de pompoenen en het sierfruit verschijnen, weet je
het: de herfst is in aantocht! We hopen dat we een mooi
najaar mogen beleven met mooie herfstdagen.
In deze nieuwsbrief vind je onder andere: nieuws over
de versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen, het
vervoer, veel nieuws over medewerkers en een
aankondiging van het klanttevredenheidsonderzoek.
Op het einde blikken we ook al even vooruit naar de
feestdagen.
Veel leesplezier!
Hartelijke groeten, directie en medewerkers van Nova

Afmelden bij Nova
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

De “vervoerspuzzel”
Wekelijks “puzzelen” we om het vervoer te plannen
n.a.v. alle wensen. Mocht je van plan zijn:
• een dagje vrij te nemen
• op vakantie te gaan
• met eigen vervoer te komen
• een medische afspraak te bezoeken
• geen gebruik te maken van het vervoer om
een andere reden
Help je ons heel erg met de “puzzel” door dit te
melden bij de begeleiding. (Indien mogelijk graag een
week van te voren.) Hierdoor kunnen we een andere
deelnemer juist een gewenst plekje aanbieden!
Alvast bedankt voor je medewerking!
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Versoepelingen per 25 september voor Nova
In de persconferentie van 14 september heeft het kabinet versoepelingen met betrekking tot de
coronamaatregelen aangekondigd die ingegaan zijn op 25 september jl. Deze versoepelingen
hebben ook gevolgen voor de dagbesteding en ook voor het zorgvervoer.
Voor de dagbesteding geldt per 25 september dat ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’, een
‘dringend advies om afstand te houden’ wordt. Dit betekent dat Nova de werkwijze en de
afstandsregels gaandeweg en per locatie gaat bekijken waar en hoe er eventueel versoepeld kan
worden.
Op het gebied van het zorgvervoer (waar het vervoer van en naar dagbesteding onder valt)
zijn er per 25 september jl. meer mogelijkheden. Vanaf dan mogen alle zitplaatsen weer
gebruikt worden. Dit betekent dat er weer 8 deelnemers in de bus vervoerd kunnen worden.
Wel blijft het verplicht om tijdens de rit een mondkapje te dragen. Nova blijft deze dan ook
beschikbaar stellen aan alle deelnemers die gebruik maken van het vervoer. De aankomende
periode gaan we toewerken naar volle bussen. We nemen hiervoor de tijd, zodat we recht
kunnen doen aan ieders belangen en eenieder rustig kan wennen aan vollere bussen,
langere reistijden etc. Uiteindelijk zal dit hopelijk leiden tot een situatie zoals voor de Corona
pandemie.
Hoewel Nederland versoepelt, hebben we ook nog steeds te maken met coronaregels. Dit
betekent ook dat de volgende basisregels voor iedereen van kracht blijven. Dit zijn:
▪
▪
▪
▪

Thuisblijven bij klachten en laten testen
Handen wassen
Afstand houden blijft gewenst
Mondkapje dragen in het personenvervoer

Van Judith:
Op het moment dat jullie dit bericht lezen, zit
ik al een tijdje in het mooie Overijssel.
Na bijna 15 jaar heb ik Nova verlaten om
samen met mijn gezin een nieuwe start te
maken in een klein dorpje nabij Hardenberg.
Bij Nova heb ik mogen groeien en ik ben blij
dat ik 15 jaar geleden de kans kreeg van
Yvonne om als stagiaire te starten.
Ik wens jullie allemaal al het goede wat
wenselijk is en zodra er weer een open dag
mogelijk is, zal ik proberen erbij aanwezig te
zijn.
Groetjes Judith

Antwoorden prijsvraag voorjaar, vorige nieuwsbrief:
1HPADWS
Het paard achter de wagen spannen
2SIZMZIG
Spreken is zilver maar zwijgen is goud
3 W E K G V E A V E Z I Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
Er waren meerdere goede inzendingen, dus is er geloot. De prijs gaat deze keer naar Ans
Renting-van Haren. Gefeliciteerd!

Medewerker in het zonnetje:
Hallo allemaal, ik ben Monique Lokin, 55 jaar en werk op
de groep Actief en Atelier.
Gezin: Ik heb nu 11 jaar een relatie met Willem en wij
hebben allebei zonen. Ik heb 3 zonen: Bram (32
jaar), Luuk (28 jaar) en Jan (25 jaar). Willem heeft
2 zonen : Sjoerd (24 jaar) en Remon ( 21 jaar).
Mijn oudste zoon verwacht, samen met zijn vrouw
Lina, eind oktober hun 1ste kindje. Dan wordt ik
dus “Omi” .
Wonen: Ik woon in Didam
Huisdieren:

Ik heb nu geen huisdieren. Een poosje geleden was er wel een muis bij mij
ingetrokken (zonder mijn toestemming)! Het heeft heel wat moeite gekost
om die weer weg te krijgen.

Tv kijken:

Meestal wel een nieuwsprogramma, boer zoekt vrouw, documentaires,
keuringsdienst van waarde, expeditie Robinson en wie is de mol. Ik kijk
gericht naar wat ik zien wil en het is geen dagelijkse bezigheid.

Lezen:

Vooral in de vakantie.

Hobby’s:

Bij vlagen schilder ik. Daarnaast werk ik graag in de tuin.

Sporten:

Ik ben niet zo’n sporter. Sinds een jaar zijn wij aan het golfen en dat doen
we regelmatig.

Vakanties:

Heel verschillend! Van vlotvaren in Zweden, kamperen, tot all inclusive in
Turkije. Ik vermaak me thuis ook prima dus hoef niet persé weg.

Nova:

Sinds juni 2015 werk ik bij Nova met veel plezier. Ik ben begonnen bij nova
actief en werk ook een dag op het atelier. Af en toe val ik in op de andere
groepen en vind het altijd leuk om jullie daar te ontmoeten! Samen er een
fijne dag van maken is het doel en ik houd ervan om de humor en goede zin
erin te houden met elkaar!

Hartelijke groeten van Monique

Nieuwe medewerkers:
Bij Nova zijn er maar liefst drie nieuwe medewerkers, zij stellen zich hieronder aan u voor.

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marjan van den
Berg en sinds 1 september mag ik als begeleider op de boerderij
werken. Samen met mijn man Ton en onze Drentsche Patrijshond
Joep, woon ik in Doetinchem. Onze kinderen zijn volwassen en
de deur uit. Het zijn er 3. Inmiddels zijn wij de trotse opa en oma
van Pim (5) en Eva (2). Als ik niet aan het werk ben ga ik graag
wandelen of fietsen of ben ik creatief bezig met bijvoorbeeld
beeldhouwen of schilderen. Daarnaast volg ik een kunstopleiding
bij vrije academie “’t Pad”.
Bij Nova heb ik inmiddels veel nieuwe aardige
mensen ontmoet en ik begin langzaam te leren
hoe het hier werkt. Ik hoop hier nog veel meer
aardige mensen te mogen ontmoeten en wie
weet zie je mij als ik in één van de vervoersbusjes rijd of op de boerderij ben. Mocht je dan
nog andere dingen over mij willen weten, vind
ik het leuk om een praatje met je te maken.
Groetjes Marjan

Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Femke
Wichmann, ik ben sinds september 2021 werkzaam binnen
Nova zorg en welzijn. Ik ben geboren in Aerdt en woon
daar nu samen met Peter en onze 2 kinderen Lisa van 11
jaar en Stan van 9 jaar. We wonen op een heerlijk plekje.
Ik geniet van een wandeling maken, maar ook van
tuinieren en lekker shoppen.
Na de middelbare school ben ik de opleiding SPW 4 gaan
doen. Hierna ben ik in de verstandelijk gehandicapten zorg
gaan werken waarvan de laatste 5 jaar als activiteiten
begeleider. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en hoop
deze bij Nova zorg en welzijn gevonden te hebben. Ik werk
3 dagen, waarvan de maandag en vrijdag op ’t Proathuus.
Tot nu toe heb ik het erg naar de zin, en hoop hier nog een
lange tijd met veel plezier te werken.
Groetjes Femke

Ik ben Davy Akkermans, 30 jaar en geboren in Waalwijk.
Wonen:

Hobby’s:

Ik woon samen met mijn vriendin Susanne. Wij
wonen in Nijmegen samen met onze twee
katten Noah (Kater 5 jaar) en Malu (Poes 2
jaar) in de wijk De Wolfskuil.
Ik heb vele hobby’s zoals: schaken, wandelen
en hiken in de natuur, kamperen, rommelmarkten en kringloopwinkels bezoeken,
meubels ontwerpen en maken, designer
meubelen (mid-century design) opknappen en
sinds kort vind ik het ook leuk om me te
verdiepen in archeologie.

Vrije tijd:

Verder in mijn vrije tijd vind ik het leuk om mijn familie te bezoeken in Brabant,
een avondje uit eten of het filmhuis bezoeken.

Vakanties:

Afgelopen zomer heb ik samen met mijn vriendin in het Nationaal park Saksisch
Zwitserland (Oost-Duitsland) gekampeerd en gehiked. Ook zijn we 2 dagen in
Berlijn geweest, dit was een leuke vakantie. Ik vind het leuk om afwisselende
vakanties te hebben. Zo houd ik ook van zon, zee en strandvakanties maar ook
van actieve vakanties in de natuur.

Studie:

Momenteel volg ik de opleiding Social Work in combinatie met werk bij Nova. In
het verleden heb ik een meubelmakers opleiding afgerond.

Vorige werk: Voor het werk bij Nova was ik zelfstandig werkzaam als meubelmaker. Ik vind
het leuk om mijn ervaring met hout te combineren met mijn nieuwe werk bij
Nova.
Nova:

Sinds eind augustus 2021 ben ik werkzaam bij Nova Zorg en Welzijn op het
Atelier en houtwerkplaats. In deze korte periode heb ik een superleuke en
positieve ervaring opgedaan mede dankzij alle lieve mensen, deelnemers,
collega’s en het leuke werk. Ik kijk ontzettend uit naar de toekomst en heb er
veel zin in.

Aankondiging klanttevredenheidsonderzoek en nieuwe prijsvraag:
Half oktober ontvangen jullie in jullie brievenbus het klanttevredenheidsonderzoek van Nova, dit
ontvang je als je minimaal één maand hebt deelgenomen aan de dagbesteding van Nova. We
hopen dat jullie deze allemaal invullen, zodat we met jullie antwoorden en aanvullingen kunnen
blijven werken aan de kwaliteit bij Nova.
De prijsvraag in deze nieuwsbrief heeft hiermee te maken, maak de volgende zin af en geef
daarin aan wat je gevoel is bij Nova. Onder de inzendingen wordt een prijsje verloot en een
aantal zinnen willen we publiceren in de volgende nieuwsbrief.

Vul aan:

“Als ik bij Nova ben dan…………….”

De aangevulde zin kun je mailen voor 30 oktober naar info@novazorgenwelzijn.nl

Succes!!!!

Feestdagen; openingstijden en viering Nova:
Zo op het einde van het jaar naderen ook weer de feestdagen. We willen je alvast op de hoogte
stellen van de openingstijden. De feestdagen (Kerst en Nieuwjaar) vallen in het weekend, Nova is
de dagen daarom heen alle dagen geopend. Alleen op vrijdag 24 en 31 december is Nova vanaf
15.00 uur gesloten.
Wat betreft het kerstdiner, dat zal in dezelfde vorm plaatsvinden als verleden jaar. Dat betekent
dat we kiezen voor kleinschalige vieringen op de groepen in de week voorafgaand aan kerst.

Een mooi werkstuk!
Gemaakt door Gregor van der Sluijs

Dit prachtige werkstuk is gemaakt op de
houtwerkplaats van verschillende stukjes
hout.
Met veel ijver en geduld heeft Gregor deze
uitgesneden en bewerkt.
De stukjes zijn ingelegd in een tafelblad en
met epoxyhars afgewerkt.
Dit mooie mozaïek werk verdiend aandacht en
is het vermelden waard!

De volgende nieuwsbrief kun je in de tweede helft van januari verwachten, heb je een
idee voor in die nieuwsbrief graag voor 10 januari 2022 doorgeven via een begeleider.
Alvast bedankt.

