
Afgelopen weken hebben Ingeborg Minjon en Larissa Haarms 
hard gewerkt aan de Pepernotenactie. Het nationaalfonds voor 
Kinderhulp maken jaarlijks geld vrij voor gezinnen in armoede. 
Het is voor deze gezinnen niet makkelijk het sinterklaasfeest te 
vieren. Elke week moeten de eindjes aan elkaar geknoopt 
worden en dan is het kopen van cadeautjes een uitdaging. 
Daarom geeft het nationaalfonds voor Kinderhulp 
cadeaubonnen weg zodat ouders voor ieder kind een leuk 
cadeau kunnen kopen voor Sinterklaasavond. 

De tien winnaars van de speurtocht van de Week van Lezen en 
Schrijven zijn inmiddels bekend gemaakt. We hebben mooie 
inzendingen gekregen. Het was lastig te kiezen. Alle winnaars 
hebben inmiddels een mooi boek thuisbezorgd gekregen. Wij 
wensen iedereen veel leesplezier en wij bedanken alle kinderen 
voor hun creativiteit. Wellicht zullen wij volgend jaar opnieuw 
een leuk evenement organiseren, houd daarom onze Social 
Media in de gaten. 

De feestdagen komen eraan. Onze telefoontijden zijn voor 
december anders dan u van ons gewend bent. 

Donderdag 24 december bereikbaar tussen 09.00 - 11.00 uur  
Vrijdag 25 december kantoor gesloten 
Maandag 28 december tot er met 31 december telefonisch niet 
bereikbaar. Bij spoed kunt u de voicemail inspreken. 
Vrijdag 1 januari kantoor gesloten 

 

 

 

  

  

 

Een maandelijkse update 
over alle zaken waar wij ons 

mee bezig houden. 

 

 

 

 

 Zorgverzekering 2021 
 Pepernotenactie 
 Foto winnende 

kunstwerken Week van 
Lezen en Schrijven 

 Bereikbaarheid 
feestdagen 

 Corona 

NIEUWSBRIEF  
NOVEMBER 2020 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Alle zorgverzekeraars hebben hun premie voor 2021 bekend 
gemaakt. Tot 31 december 2020 heeft u de tijd om over te 
stappen naar een andere verzekeraar of eventueel uw huidige 
verzekering te wijzigen. Wij hebben een checklist gemaakt wat u 
kan helpen bij het aanpassen van uw verzekering. Helaas is het 
niet mogelijk over te stappen naar een andere verzekeraar of de 
verzekering aan te passen als er sprake is van een achterstand. 
Ga voor de checklist naar www.novaluta.nl/wat-doen-
wij/Laatste-nieuws. 



 Gelukkig zijn de besmettingen met Covid-19 weer aan het dalen. Helaas 
moeten veel samenwerkingspartners nog werken vanuit huis. Hoewel wij 
merken dat iedereen erg zijn best doet om met een aangepaste 
werkwijze wel de zorg te leveren die nodig is, levert dit toch vertraging 
op. Doordat er minder spreekuren zijn, kunnen mensen niet spontaan 
met hun problemen langskomen. Wij kunnen u hierin bijstaan indien 
nodig. Dagelijks kunt u ons telefonisch bereiken tussen 09.00 en 11.00 
uur en 14.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 072-8200318. Wanneer 
het nodig is komen wij naar u toe. 
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