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Nummer 12 
 

 

 

 
 

 

Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de twaalfde nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de volgende 

onderwerpen: 

1. Aantal besmettingen 

2. Basisregels 

3. Persconferentie 

4. Dagbesteding 

 

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. Aantal besmettingen 

Er zijn minder mensen ziek door corona. 

De afgelopen weken heeft niemand van de bewoners en deelnemers corona 

gekregen. 

Wel zijn een paar medewerkers ziek. 

We hopen dat er geen besmettingen meer bij komen. 

 

 

2. Basisregels 
De volgende basisregels gelden nog steeds in Nederland: 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog. 

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

- Vermijd drukte. 

- Blijf thuis als je verkouden bent. 

- Maximaal 2 bezoekers per dag. 

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

 

 

3. Persconferentie 
Op dinsdag 20 april was er weer een persconferentie. 

Premier Rutte vertelde dat er een aantal maatregelen worden aangepast. 

Of zelfs worden stopgezet. 

 

Wat zijn de veranderingen voor De Twentse Zorgcentra? 

1. Vanaf woensdag 28 april is er geen avondklok meer. 

2. Het terras buiten van onze restaurants mag weer open van 12.00 – 18.00 uur. 

Hier horen wel veel regels bij.  

De begeleiding kan je hier meer over vertellen. 

3. Je hoeft geen afspraak meer te maken als je naar een winkel wilt. 

Er zijn nog wel regels voor het winkelen. 

De begeleiding kan je hier meer over vertellen. 

 

Sinds 19 april is de Buitenschoolse Opvang weer open voor alle kinderen. 

Ook al onze plekken voor Buitenschoolse Opvang dus. 

 

 



 

 

4. Dagbesteding 
Per regio wordt er gewerkt aan een plan voor meer versoepelingen bij De 

Twentse Zorgcentra. 

In de regio Losser gaat op maandag 17 mei de dagbesteding weer open.  

In de regio Enschede moet een nieuwe indeling voor dagbesteding worden 

gemaakt. 

Sommige cliënten gaan naar een andere dagbestedingsplek die beter bij ze past. 

Het plan is om op 1 juni met de nieuwe indeling te starten. 

De begeleiding kan je hier binnenkort meer over vertellen. 

 

 


