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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de 

persconferentie van premier Rutte en 

minister Kuipers op 14 januari.  

Er zijn nog veel mensen besmet met corona. 

Toch kan er meer open.  

Maar niet alles. 

Vanaf zaterdag 15 januari zijn er nieuwe regels. 

 

De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn: 

1. Basisregels 

2. Mondkapjes 

3. Bezoek en aantal mensen buiten 

4. Scholen 

5. Winkels en kapper 

6. Sport en cultuur 

7. Restaurants en evenementen 

 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur  



 

1. Basisregels 
De volgende basisregels gelden in Nederland: 

- Blijf thuis en laat je testen bij klachten zoals 

verkoudheid. 

 Ook als je ingeënt bent. 

- Blijf thuis bij een positieve test en vermijd contact 

met anderen. 

 Ook als die anderen ingeënt zijn. 

- Schud geen handen. 

-  Was vaak en goed je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog, als je dat kunt.  

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van je huisgenoten. 

-  Blijf zoveel mogelijk thuis. 

- Ga niet naar drukke plekken. 

- Zorg voor voldoende frisse lucht in je kamer. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons nog steeds aan de basisregels. 

 

2. Mondkapjes 

De begeleiders dragen altijd een wegwerpmondkapje. 

Geen stoffen mondkapje of zelfgemaakt mondkapje. 

Dat geldt ook voor bezoekers. 

Moet je op je werk een mondkapje dragen? 

Dat overleg je met je begeleider.  

 

3. Bezoek en aantal mensen buiten  

Er zijn regels voor het aantal mensen dat op bezoek mag komen. 

Ontvang thuis niet meer dan 4 mensen van 13 jaar of ouder. 

Ga per dag maar 1 keer op bezoek. 

 

Er zijn ook regels voor het aantal mensen dat samen buiten mag zijn. 

Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn.  

Dit aantal geldt niet voor mensen die op 1 adres wonen.  

Met je huisgenoten mag je dus samen buiten zijn met meer dan 4 personen. 

 

4. Scholen 

Alle scholen zijn weer open. 

De buitenschoolse opvang is ook weer open.  

 



 

5. Winkels en kapper 
Alle winkels mogen weer open tot 5 uur in de middag. 

De kapper is ook weer open tot 5 uur in de middag. 

 

6. Sport en cultuur 
Sporten mag weer, binnen en buiten.  

Je mag ook weer naar de toneelclub of de muziekclub of de dansclub. 

Binnen en buiten, maar zonder publiek. 

 

7. Restaurants en evenementen 
De restaurants moeten nog dicht blijven.  

Er mogen ook nog geen evenementen plaats vinden. 

Recreatie moet zich aan deze regel houden. 

Ze proberen toch nog een paar leuke dingen voor je te verzinnen. 

Je kunt informatie aan je begeleider vragen. 

 


