
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF OVER CORONA,  

nummer 1 

versie A 
 
 

 

Beste allemaal, 

 

Het coronavirus is in Nederland. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra. 

Deze nieuwsbrief gaat over het coronavirus. 

Bijvoorbeeld wat het virus is.  

Welke regels er zijn. 

En hoe je ermee om moet gaan. 

 

We zijn trots op jullie. 

Omdat jullie het zo goed doen nu alles anders is! 

We wensen jullie veel sterkte in coronatijd. 

 

Over een paar weken krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en  

Leontine Verhoeven, raad van bestuur 
 
  



Wat is het coronavirus? 
Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=UGc8wXQSaCg#action=share 

 

 

 

Regels in Nederland 
Er zijn veel regels in Nederland. 

We willen niet dat er veel mensen ziek worden. 

Daarom zijn er regels gemaakt. 

In dit filmpje wordt er meer over verteld. 
https://corona.steffie.nl/nl/  

 

 

De regels in Nederland: 

 Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. 

 Je moet anderhalve meter afstand houden van 

andere mensen. 

 Dat is ongeveer twee grote stappen. 

 Dat hoeft niet van mensen met wie je woont. 

 Je moet vaker je handen wassen. 

 De kapper mag jouw haar niet knippen. 

 Er is geen fysiotherapie. 

 Er zijn veel dingen dicht. 

 Bijvoorbeeld restaurants en bioscopen. 

 

Extra regels bij De Twentse Zorgcentra: 

 Er mag geen bezoek op de groep komen. 

 Alle dagbesteding is dicht. 

 Op ‘t Bouwhuis en op de LosserHof mogen zo 

weinig mogelijk mensen komen. 
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Handen wassen 
Vaak je handen wassen is belangrijk. 

Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk 

 

 

 

Hoe gaat het nu? 
De regels helpen goed. 

Door de regels worden er minder mensen ziek. 

Bij de Twentse Zorgcentra zijn er maar een paar 

mensen ziek geworden. 

Gelukkig gaat het goed met hen. 
 

 

Wil je meer weten? 

Kijk dan op de website van De Twentse Zorgcentra. 
www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/corona  

 

 

Wat kun je allemaal doen? 
Op intranet staan veel ideeën om leuke dingen te 

doen. 

Vraag aan de begeleiders om hier eens op te kijken:  
https://www.dtzcintranet.nl/Ontwikkelingen/Corona/Idee%EBn-

voor-thuisrecreatie  

Hieronder een aantal tips die op intranet staan. 
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Dieren kijken in de dierentuin  
https://www.dierentuinamersfoort.com/webcams.php  

https://www.diergaardeblijdorp.nl/webcams/  

 

 

Filmpjes van Recreatie 
Recreatie heeft op hun pagina bij de fotogalerij ook 

diverse filmpjes toegevoegd en blijft dat doen.  

Deze filmpjes zijn te bekijken met een speciaal 

wachtwoord, namelijk: dtzcfoto. 
https://www.dtzcrecreatie.nl/fotogalerij-2/  
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Het verhaal van Elly 
Door de regels is er veel veranderd voor Elly. 

Elly ging vaak naar haar moeder. 

Of haar moeder kwam bij haar.  

Ook ging ze vaak naar de Vlinderweg op de 

LosserHof.  

Ze eet dan gezellig mee. 

Of doet mee aan activiteiten. 

Door de regels mag Elly niet meer naar de LosserHof. 

Elly heeft toch contact met iedereen. 

Ze beeldbelt via WhatsApp. 

Elly zegt: “Beeldbellen is leuk. 

Ik kan de mensen zien die belangrijk voor mij zijn.” 
 

 
 

De luisterlijn 
Door het coronavirus moet je veel thuis zijn.   

Misschien wil je eens met iemand praten. 

Daarvoor hebben we de luisterlijn gemaakt. 

De luisterlijn kun je elke werkdag bellen. 

Tussen 10 uur s’ morgens en 4 uur s’ middags. 

Het telefoonnummer is 088 430 6888. 
 

 

  



OPROEP 
Wil jij iets vertellen? 

Over een leuke activiteit? 

Of over hoe jij contact houdt met familie of 

vrienden? 

Stuur dan een bericht naar communicatie@dtzc.nl                  

Dan komt jouw verhaal misschien in de volgende 

nieuwsbrief! 
 

Heb je een vraag waarop je antwoord wilt? 

Stuur dan een berichtje naar communicatie@dtzc.nl 

Misschien kunnen we er in de volgende 

nieuwsbrief antwoord op geven. 
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